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 ٢

  املقدمة
صـالحهم، والصـالة   احلمد هللا رب العاملني، خالق اخللق بقدرته، ومدبر هلم األمر حبكمته، شرع هلم ما فيه 

والسالم على سيدنا حممد الذي جاء بشريعة العدل واإلحسان، اللهم صلى وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصـحابه  
  :أما بعد. ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 ،فإن الفقه اإلسالمي كان وما يزال هو القانون الذي ينظم عالقة اإلنسان بربه، وعالقته بغريه من بـين جنسـه  
  .)١( )وما ينطق عنِ اهلَوى إِنْ هو إِالَّ وحي يوحى(: تعاىلس يف وضعه هو الوحي يقول وكان األسا

القومي الذي أراده رب النـاس   لدينإىل الرفيق األعلى إال بعد أن كمل هذا ا صلى اهللا عليه وسلمومل ينتقل الرسول 
  .)٢( )لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً اليوم أَكْملْت(: تعاىليقول اهللا ، للناس

ولقد ترك فقهاؤنا القدامى كنوزا فقهية عظيمة، ومطلوب من الباحثني أن يستخرجوا هذه الكنوز من ثنايـا كتبـهم   
  .دون عناء ومشقةبويقدموها للناس بأسلوب سهل واضح يفهمه الناس 

من األمور املهمة يف حياة املسلم، ويشتمل فقهه على الكثري من األحكام اليت " اللباس والزينة"ملا كان موضوع و
قد يغفل عنها الكثري من املسلمني خصوصا يف هذا الزمان، وملا كان الفقه املالكي حيتاج إىل تبسيط األحكام اخلاصة 

يف املذهب املالكي، ملا كان األمر كذلك رأيت أن أدلو بدلوي يف هذا  ذا املوضوع، وإىل األدلة اليت اشتهرت بندرا
قدر جهدي املتواضع يف إلقاء املزيد من اإليضاح على األحكام واألدلة املتعلقة بفقه اللباس ..  املوضوع اهلام وأساهم

  .والزينة عند السادة املالكية بأسلوب سهل واضح
الصا لوجهه الكرمي وأن ينفعنا به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا وندعو اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خ

  .بقلب سليم، وأخلص العمل على نشر شريعة اإلسالم

  املؤلف
  فرحات عبد العاطي سعد/ د

                                         
  .٥، ٤اآليتان : سورة النجم )١(
  .٣اآلية : سورة املائدة )٢(



 ٣

  خطة البحث
  :سنبحث موضوع اللباس والزينة عند املالكية يف ثالثة فصول وخامتة

  .ة وسترهاونتحدث فيه عن العور: الفصل األول
  :وهذا الفصل سوف نقسمه إىل أربعة مباحث

  .ونتحدث فهي عن تعريف العورة وبيان حكم سترها :املبحث األول

  .ونتحدث فيه عن عورة الرجل :املبحث الثاين

  .ونتحدث فيه عن عورة املرأة: املبحث الثالث

  .ونتحدث فيه عن اللباس الشرعي :املبحث الرابع

  .ه عن النظر وأحكامهونتحدث في: الفصل الثاين
  .ونتحدث فيه عن ما يباح من الزينة وما حيرم: الفصل الثالث

  :وهذا الفصل سوف نقسمه إىل مبحثني

  .ونتحدث فيه عن التزين بالذهب والفضة :املبحث األول

  .ونتحدث فيه عن حكم الوصل والوشم والنمص والتفليج :املبحث الثاين

  .البحثونتحدث فيها عن أهم نتائج : اخلامتة



 ٤

  
  

  الفصل األول
  العورة وسترها

  
مث نتحدث . يف هذا الفصل سنتحدث عن تعريف العورة وعن بيان حكم سترها مث نبني عورة الرجل وعورة املرأة

  .عن ما تستر به هذه العورة من لباس
  :وعلى هذا سوف نقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث

  .تعريف العورة وبيان حكم سترها: املبحث األول
  .عورة الرجل: املبحث الثاين

  .عورة املرأة: املبحث الثالث
  .اللباس الشرعي: املبحث الرابع

* * *  



 ٥

  املبحث األول
  تعريف العورة وبيان حكم سترها

  :تعريف العورة: أوالً
وقع ت :أي، ومنه عورة املكان، وهي يف األصل كل ما يتوقع منه ضرر وفساد، هي كل ما يستحى منه: العورة يف اللغة

إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هـي  (: تعاىلوعلى ذلك فسر قوله . )١(العورة شيء ينبغي مراقبته خللوه  :ولذا قيل، الضرر والفساد منه
ةروخالية يتوقع الفساد منها :أي )٢( )بِع.  

لقبح لعدم حتققه من اجلميلة مـن  وإمنا كانت املرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها ومساع كالمها، ال من العور مبعىن ا
  .النساء مليل النفوس إليها

  .)٣(املراد بالقبح ما يستقبح شرعا وإن ميل إليه طبعا  :وقد يقال

  :حكم ستر العورة: ثانيا
ذهب املالكية يف الراجح عندهم إىل أن ستر العورة شرط يف صحة الصالة إذا كان قادرا على السترة، فإن مل يقدر صلى 

  .نا وأجزأعريا

  .)٤(أما إن ترك الستر مع القدرة فإنه يطالب بإعادة الصالة 

  :والدليل على أن ستر العورة شرط يف صحة الصالة ما يلي

  .)٥( )يابنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد(: تعاىلقوله  -١

ا فـإن  ن كانت نزلت فيمن كان يطوف بالبيت عريانواآلية وإ )٦(أن اآلية تدل على وجوب ستر العورة : وجه الداللة
  .)٧(العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

  .)١(املراد بالزينة اللباس، واملراد باملساجد الصلوات أو الصالة يف املساجد : وقيل

                                         
، أيضا معجم مقاييس اللغة أليب احلسن ٢٥٣دار احلديث القاهرة ص ٢٠٠٠/ ١٤٢١خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي الطبعة األوىل  )١(

  .١٨٥، ص٤ج -طبعة مصطفى احلليب مصر  -١٩٨٠لثالثة أمحد بن فارس بن زكريا حتقيق عبد السالم حممد هارون الطبعة ا
  .١٣اآلية : سورة األحزاب) ٢(
دار الكتب العلمية  -١٩٩٥/ ١٤١٦الطبعة األوىل  -أليب بكر حسن الكشناوي : أسهل املدارك شرح إرشاد املسالك يف فقه اإلمام مالك )٣(

دار الغـرب اإلسـالمي    - ١٩٩٤الطبعة األوىل احملقة  -القرايف أيضا الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس  -١١٢، ص١ببريوت، ج
  .١٠١، ص٢ببريوت ج

، أيضا شرح سيدي عبد الباقي الزرقاين على ١١٣، ص١بريوت ج -دار صادر  -شرح منح اجلليل للشيخ حممد عليش على خمتصر خليل  )٤(
 -مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي اإلشراف على نكت : أيضا. ١٧٤، ص١دار الفكر، بريوت، ج -خمتصر خليل 
  .٢٥٩، ص١، دار ابن حزم بريوت ج١٩٩٩الطبعة األوىل 

  .٢٩من اآلية : سورة األعراف )٥(
  .١٩٠، ص٧، ج١٩٨٧اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب طبقة اهليئة املصرية العامة للكتاب  )٦(
  .١٨٩، ص٧ج: م القرآن للقرطيباجلامع ألحكا )٧(



 ٦

  .تر لعورتهيصلي وهو سا صلى اهللا عليه وسلموكان  )٢(» صلوا كما رأيتموين أصلي«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٢

وقع االتفاق على وجوب ستر العورة عن أعـني   دإن ما كان واجبا يف غري الصالة تأكد وجوبه يف الصالة حيث ق -٣
  .)٣(الناس 

* * *  

                                                                                                                                       
  .١٧٤، ص١ج: شرح الزرقاين على خمتصر خليل )١(
بـاب   - ١٣١، ص٢دار الريان للتـراث ج  - ١٩٨٦/ ١٤٠٧البن حجر العسقالين الطبعة األوىل، : فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٢(

  .األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة
دار  - ١٩٩٩طبعـة   -ملعونة على مذهب عامل املدينة اإلمام مالك للقاضي عبد الوهاب البغـدادي  ، أيضا ا١٠١، ص٢الذخرية للقرايف ج )٣(

التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن أيب القاسم العبدري الشهري باملواق موجود : ، أيضا٢٢٨، ص١الفكر بريوت ج
  .٤٩٨ص ،١ج ١٩٧٨امش مواهب اجلليل للحطاب الطبعة الثانية 



 ٧

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثاين
  عورة الرجل

  :وذلك يف مطلبني ،سوف نتحدث يف هذا املبحث عن عورة الرجل يف الصالة، وعورته خارج الصالة

  .عورة الرجل يف الصالة: ألولاملطلب ا
  .عورة الرجل خارج الصالة: املطلب الثاين

* * *  



 ٨

  املطلب األول
  .عورة الرجل يف الصالة

  .)٢(والسرة والركبة غري داخلني يف العورة على املشهور . )١(عورة الرجل يف الصالة هي ما بني سرته وركبته 

  :والدليل على ذلك

فال ينظر إىل ما دون السـرة وفـوق    -عبده أو أجريه -زوج أحدكم خادمه  إذا«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -١
  .)٣(» الركبة

عندنا وفخذي منكشـفة   صلى اهللا عليه وسلمجلس رسول اهللا : ما روي عن عبد اهللا بن جرهد عن أبيه أنه قال -٢
 .)٤(» أما علمت أن الفخذ عورة«: فقال

ال تكشف فخذك وال تنظر إىل فخذ حـي أو  « :عليه وسلمصلى اهللا قال رسول اهللا : ما روي عن علي أنه قال -٣
 .)٥(» ميت

ألن الستر للصـالة مطلـوب يف    ؛وستر هذه العورة مطلوب ال فرق بني ما إذا كان يف خلوة ال يراه أحد أو مع الناس
  .)٦(احلالني 

أو  )٧(ه تغطية سائر جسـده  وإذا كنا نقول بأن عورة الرجل يف الصالة هي ما بني السرة والركبة إال أنه من األفضل ل
على األقل أن يستر أكتافه، مبعىن أنه يكره له أن يصلي مع كشفها، فإن فعل املكروه وصلى وحلم كتفيه ظاهر مع القدرة على 

  .)٨(وال يطالب بإعادة ما صاله ال يف الوقت وال بعده على املشهور  ،ستره صحت صالته

وب الواحد ليس على منكبيه منه ثال يصلني أحدكم يف ال«:  عليه وسلمصلى اهللاقوله : ودليل استحباب ستر األكتاف
  .)١٠(وهو حممول عند املالكية على االستحباب  )٩(» شيء

                                         
  .١١٨، ص١دار صادر بريوت ج - ١٩٩٤الطبعة األوىل : سراج السالك شرح أسهل املسالك للشيخ عثمان بن حسني اجلعلي )١(
 -مصطفى احللـيب   -١٩٣٨ -١٣٥٧طبعة  -حاشية الشيخ على الصعيدي على شرح كفاية الطالب الرباين لرسالة بن أيب زيد القريواين  )٢(

  .١٣٧، ص١مصر ج
، باب مىت يؤمر الغـالم  ١٣١ -١٣٠، ص١، ج١٩٨٨يب داود لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث األزدي طبعة دار الريان للتراث سنن أ )٣(

  .بالصالة
  .باب النهي عن التعري - ٣٩، ص٤ج: سنن أيب داود) ٤(
  .باب النهي عن التعري - ٣٩، ص٤ج: سنن أيب داود )٥(
مصطفى  - ١٩٥٥الطبعة الثالثة  -م بن سامل بن مهنا النفرواي املالكي على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين للشيخ أمحد بن غني )٦(

  .١٥١، ص١احلليب مبصر ج
مصـر   -عـامل الفكـر    ١٩٨٥الطبعة األوىل  -قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لإلمام حممد بن أمحد بن جزي املالكي  )٧(

  .٥٥ص
، أيضا للتهذيب يف اختصار املدونة أليب سعيد الرباذعي حتقيق حممد األمـني  ١٣٦، ص١الشيخ على الصعيدي على كفاية الطالب جحاشية  )٨(

  .٢٦٥ -٢٦٤، ص٨ديب ج -، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ١٩٩٩/ ١٤٢٠ولد حممد سامل الطبعة األوىل 
  .أثواب ما يصلى فيهباب مجاع  - ١٦٦، ص١سنن أيب داود ج )٩(
  .١١١، ص٢ج: الذخرية للقرايف )١٠(



 ٩

بل يتوشج ما على عاتقيه فيحصل الستر مـن   )١(أنه ال يتزر يف وسطه ويشد طريف الثوب يف حقويه  :ومعىن احلديث
 ؛زر به ومل يكن على عاتقه منه شيء مل يؤمن أن تنكشف عورتـه اتألنه إذا  ؛رةأعايل البدن فيكون ذلك أمكن يف ستر العو

  .)٢(وألنه قد حيتاج إىل إمساكه بيده فينشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمىن على اليد اليسرى 

  : احلكم إن انكشف شيء من العورة* 
منا هي شاملة لعورة الرجل املغلظة وعورته املخففة، إن عورة الرجل اليت حتدثنا عنها إ: لإلجابة على هذا السؤال نقول

  :ويتوقف احلكم على ما إذا كان املنكشف من العورة املغلظة أم من العورة املخففة

ومها من املقدم الذكر واألنثيان، ومن املؤخر ما بني اإلليتني الذي  )٣(وهي السوءتان : فإن كان من العورة املغلظة -١
  .)٤(هو فم الدبر 

ا علـى الـراجح   ، سواء كان عاما أم ناسي)٥(ا يف الوقت وغريه وجوب :ا أيانكشفا أو أحدمها فإنه يعيد صالته أبد فإن
  .)٦(بالنسبة للنسيان 

إن صـلى مكشـوف   :  مما هو بني السرة والركبة، نقولنيوهي ما عدا السوءت: ن كان من العورة املخففةإو -٢
ألن اإلليتني والعانة مـن العـورة    ؛)٧(ففي هذه احلالة يعيد الصالة يف وقتها فقط : بعضا اإلليتني أو أحدمها والعانة كال أو

  .املخففة

ا فصالته صحيحة وال إعادة عليه ال بوقت وال بغريهولو صلى مكشوف فخذ أو فخذين ولو عمد.  

وهذا هو املشـهور يف   )٨(بعضهماوالفخد إذن كان من العورة املخففة إال أنه تسومح فيه خلفة أمره خبالف اإلليتني أو 
  .)٩(املذهب 

* * *  

                                         
دار احلديث بالقـاهرة   ٢٠٠٠/ ١٤٢١املصباح املنري للعالمة أمحد بن الفيومي املقري الطبعة األوىل (موضع شد اإلزار وهو اخلاصرة : احلقو )١(

  ).٩٠ص
دار  -م ٢٠٠٠/ ١٤٢١الطبعة األوىل احملققـة  : علي الشوكاين نيل األوطار شرح منتقى األخيار من أحاديث سيد األخيار لإلمام حممد بن )٢(

  .٤٢٦، ص٢احلديث القاهرة ج
حاشية الشيخ على العـدوي علـى شـرح    : القبل والدبر، سيما بذلك ألنه كشفهما يسيء لصاحبهما ويدخل عليه أملًا وحزنا: السوءتان )٣(

  .٢٤٦، ص١دار صادر بريوت ج - ١٣١٧انية اخلرشي على خمتصر خليل موجودة امش شرح اخلرشي الطبعة الث
  .٢٤٦، ص١بريوت ج -دار صادر  - ١٣١٧الطبعة الثانية  -شرح سيدي أيب عبد اهللا حممد اخلرشي على خمتصر خليل  )٤(
  .٢٤٦، ص١حاشية العدوى على شرح اخلرشي ج )٥(
، مطبعة مصـطفى  ١٩٥٢الشرح الصغري الطبعة األخرية  بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب مالك للشيخ أمحد بن حممد الصاوي على )٦(

  .١١٢، ص١ج: ، أيضا أسهل املدارك للكشناوي١٠٤، ص١احلليب مبصر ج
  .٢١٣، ص١بريوت ج -دار الفكر : حاشية الشيخ حممد عرفة الدسوقي على الشرح الكبري للدردير )٧(
 ١٩٨٧/ ١٤٠٨الطبعـة األوىل   -أليب القاسم عبد اهللا اجلالب البصري ، أيضا التفريع ٢١٤، ص١ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )٨(

  .٢٤٠، ص١بريوت ج -دار الغرب اإلسالمي  -
  .٢٤٨، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل )٩(



 ١٠

  
  
  
  
  

  املطلب الثاين
  عورة الرجل خارج الصالة

يابنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم (: تعاىليدل على ذلك قوله ، ستر العورة ليس واجبا يف الصالة فقط بل واجبا خارجها أيضا
كُمَءاتوارِي سواساً يب٢(هذه اآلية دليل على وجوب ستر العورة عن أعني الناس : ل كثري من العلماءقا )١( )ل(.  

  : وعورة الرجل ختتلف حبسب ما إذا كان من رجل أو امرأة وسوف نوضح ذلك يف فرعني

  .عورة الرجل مع رجل مثله: الفرع األول
  .عورة الرجل مع املرأة: الفرع الثاين

* * *  

                                         
  .٢٦من اآلية : سورة األعراف )١(
  .١٨٢، ص١اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ج )٢(



 ١١

  الفرع األول 
  .جل مثلهعورة الرجل مع ر

  .)١(عورة الرجل بالنسبة للرؤية مع رجل مثله هي ما بني السرة والركبة 

  .)٢(حيرم كشفه: أي ،وعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله بناء على املشهور يف املذهب

وال  ال تكشف فخذك«: صلى اهللا عليه وسلموقوله  )٣(» إن الفخذ عورة«: صلى اهللا عليه وسلمويدل على ذلك قوله 
  .)٤(» تنظر إىل فخذ حي أو ميت

  .)٥(ال حيرم كشف الفخذ بل هو مكروه مطلقًا : وقيل 

كان رسول : أا قالت -ارضي اهللا عنه-ما روي عن عائشة : ودليل ذلك )٦(يكره كشفه عند من يستحى منه : وقيل
أبو بكر فأذن له وهو على تلـك احلـال    فاستأذن ،ه أو ساقيهيمضطجعا يف بييت كاشفًا عن فخذ صلى اهللا عليه وسلماهللا 

وسوى  صلى اهللا عليه وسلمفتحدث، مث استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث معه مث استأذن عثمان فجلس رسول اهللا 
دخل أبو بكر فلم ش له ومل تباله، مث دخل عمر فلم ش له ومل تباله، مث دخـل عثمـان   : ثيابه، فلما خرج قالت عائشة

فاحلديث يستفاد منه أن الفخـذ عـورة    )٧(» أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة«: ت ثيابك، فقالفجلست وسوي
  .)٨(خمففة جيوز كشفه مع اخلواص وال جيوز مع غريهم 

 صلى اهللا عليه وسلمأنزل اهللا على رسوله «: عن زيد بن ثابت أنه قال يما رو: ودليل القائلني بأن الفخذ ليس بعورة
  .)٩(»فخذي حىت خفت أن ترض فخذي فثقلت عليوفخذه على 

 * * * 

                                         
، أيضا مواهب اجلليل لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعـروف  ٢٤٦، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل )١(

  .٤٤٩، ص١، دار الفكر بريوت، ج١٩٨٧/  ١٣٩٨الطبعة الثانية  -باخلطاب شرح خمتصر خليل 
 -رسالة ابن أيب زيد القـرياوين  ، أيضا شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي على ١٠٥، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك )٢(

  .٣٧٥، ص٢مطبعة اجلمالية مبصر ج - ١٩١٤طبعة 
  .باب النهي عن التعري - ٣٩، ص٤ج: سنن أيب داود) ٣(
  .باب النهي عن التعري - ٣٩، ص٤ج: سنن أيب داود )٤(
  .١٠٥، ص ١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ٥(
  .١٠٥، ص ١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك )٦(
، ١٥بـريوت ج  -دار الكتـب العمليـة    -م ٢٠٠٠/ ١٤٢١الطبعة األوىل : صحيح مسلم بشرح اإلمام حيىي بن شرف النووي الشافعي )٧(

  .باب فضائل عثمان بن عفان - ١٣٨ص
  .١١٢، ص١ج: أسهل املدارك للكشناوي )٨(
  .باب ما يذكر يف الفخذ - ٥٧٠، ص١ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٩(



 ١٢

  الفرع الثاين
  عورة الرجل مع املرأة

  .هذه املرأة قد تكون زوجته وقد تكون حمرما له، وقد تكون أجنبية

  :عورة الرجل مع زوجته: أوالً
ل يف ذلك الفرج، إذ جيوز خللرجل أن ينظر إىل مجيع جسد زوجته، أي أن كل حمل من بدا حالل له لذة ونظرا، ويد

  .)١(ألنه إذا جاز له التلذذ به جاز له النظر إليه من باب أوىل  ؛له أن ينظر إليه على املعتمد يف املذهب

  :عورة الرجل مع املرأة احملرم: ثانيا
  .)٣(وما قلناه بالنسبة لفخذ الرجل مع الرجل يقال هنا أيضا  )٢(هذه العورة هي ما بني السرة والركبة 

  .)٤(وهذا معناه أنه جيوز للمرأة أن تنظر من حمرمها مجيع البدن ما عدا ما بني السرة والركبة 

  .)٥(وهذا مقيد مبا إذا مل توجد شهوة فإذا وجدت حرم النظر ولو ألبيها 

ـ   ان ومما جتب مالحظته أنه يكره للرجل تعمد كشف غري العورة أمام امرأة حمرم له، وإن جاز النظر إىل ذلـك إن ك
  .)٦(وأما تعمد كشف العورة فحرام  ،االلتذاذ ةألن القصد مظن ؛امكشوفً

  :عورة الرجل مع املرأة األجنبية: ثالثًا
  .)٧(هذه العورة هي ما عدا الوجه واألطراف 

  .)٨(ظهور القدمني والذارعني والشعر أو شيء منها : واملراد باألطراف

  .)٩(جنيب الوجه واألطراف أنه جيوز للمرأة أن تنظر من األ: وهذا معناه

وال جيوز هلا أن تنظر لصدره وال ظهره وال ساقه ولو مل ختف لذة، أما إن خافت لـذة فـال تنظـر حـىت للوجـه      
  .)١٠(واألطراف

                                         
الطبعـة األوىل دار   -أحكام القرآن أليب بكر حممد املعروف بابن العريب : ، أيضا٢٣٢ -٢٣١، ص١٢ج: ع ألحكام القرآن للقرطيباجلام )١(

  .٣٨٣، ص٣الكتب العربية، بريوت ج
  .٢٤٧، ص١ج: حاشية العدوى على شرح اخلرشي )٢(
  .١٠٥، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك )٣(
  .٢٤٨، ص١ج: ليلشرح اخلرشي على خمتصر خ )٤(
  .١٥٢، ص١ج: الفواكه الدواين للنفراوي )٥(
  .١٥٦، ص١ج -مطبعة حممد علي صبيح القاهرة -الطبعة األوىل : شرح جمموع األمري للعالمة حممد بن حممد األمري املالكي )٦(
  .٢٤٧، ص١ج: حاشية العدوي على شرح اخلرشي )٧(
  .١٣٧، ص١ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين )٨(
  .٢٤٨، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل )٩(
  .١٠٦، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك )١٠(



 ١٣

أنه يكره للرجل تعمد كشف غري العورة أمام املرأة األجنبية، وإن جاز النظر إىل ذلك إن كـان  : ومما جتب مالحظته
  .)١(ما تعمد كشف العورة فحرام أو ،ألن القصد مظنة االلتذاذ ؛اليت ذكرناهامكشوفًا يف احلدود 

  .أنه ال جيوز للمرأة ملس ما جيوز هلا رؤيته من غري احملرم: ومما جتب مالحظته هنا

 * * *  

                                         
  .١٥٦، ص١ج: شرح جمموع األمري )١(



 ١٤

  املبحث الثالث
  عورة املرأة

  :سوف نتحدث هنا عن عورة املرأة يف الصالة وعورا خارج الصالة وذلك يف مطلبني

  .عورة املرأة يف الصالة: املطلب األول
  .عورة املرأة خارج الصالة: املطلب الثاين

* * *  



 ١٥

  املطلب األول
  عورة املرأة يف الصالة

  .)١(هي مجيع جسدها ما عدا الوجه والكفني : ذهب املالكية إىل أن عورة املرأة يف الصالة

ا إال منه شيئً يوعليها أن تستر يف الصالة سائر جسدها وال تبد املرأة احلرة كلها عورة إال وجهها ويديها: يقول اجلالب
  .)٢(الوجه واليدين 

  :والدليل على ذلك

  .)٣( )والَ يبدين زِينتهن إِالَّ ما ظَهر منها(: تعاىلقوله  ١

  .)٤(أن املقصود هو الوجه والكفان  :وجه الداللة

ويكون سترها معطال لالنتفـاع ـا أو    ،اليت جعلها اهللا حبكم الفطرة باديةفالزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهي 
  .)٥(وألا تظهر يف العبادة يف الصالة واإلحرام فتظهر يف العادة  ؛مدخل حرج على صاحبتها

إذا « :أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ قال: صلى اهللا عليه وسلمما روي عن أم سلمة أا سألت النيب  ٢
  .)٦(» كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

  .وقد بني احلديث أنه يشترط يف الدرع القميص أن يكون ساترا مجيع جسدها حىت ظهور قدميها ما عدا رأسها وكفها

  .يظهر ما حتته من بشرة :ويشترط فيه أيضا أن يكون كثيفًا متينا ال يصف العورة، وال يشف، أي

  .)٧(يضا أن يكون كثيفًا متينا ال يصف وال يشف ويشترط يف اخلمار أ

  .)٨(يستر شعرها وعنقها  :أي ،واخلمار هو ما يستر الرأس والصدغني

ألن  ؛أنه يشترط يف هذا الساتر أن يستر مجيع جسد املرأة حىت ظهور قدميها حال وقوفها يف الصـالة  :ومعىن ما سبق
وز للمرأة أن تبدي يف ال جي: ست فالبد من ستر بطون القدمني لقول مالكبطوا يف هذه احلالة مستورات، فإذا سجدت وجل

  .)٩(وجهها وكفيها  الصالة إال

                                         
  .١٠٥، ص٢ج: الذخرية للقرايف )١(
  .٢٤٠، ص١ج: التفريع للجالب )٢(
  .٣١اآلية : سورة النور )٣(
  .٢٢٩، ص١ج: املعونة على مذهب عامل املدينة )٤(
 -اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب البغدادي املـالكي  : ، أيضا٣٨٢ -٣٨١، ص٣ج: أحكام القرآن البن العريب )٥(

  .٢٦٢، ص١، دار ابن حزم ببريوت ج١٩٩٩الطبعة األوىل 
  .باب يف كم تصلي املرأة - ١٧٠، ص١ج: سنن أيب داود )٦(
  .٢٥١، ص١ج: الفواكه الدواين )٧(
، أيضا الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد للشيخ صاحل عبد ١٣٧، ص١ج: ية الصعيدي على كفاية الطالب الرباينحاش )٨(

  .١٢١مصطفى احلليب، ص ١٩٤٤السميع األيب الطبعة الثانية 
  .٢٦٣، ص١، أيضا ذيب املدونة للربازذعي ج١٥١، ص١ج: الفواكه الدواين )٩(



 ١٦

  :احلكم إن انكشف شيء من هذه العورة
  .إن عورة املرأة اليت حتدثنا عنها إمنا هي شاملة لعورا املغلظة ولعورا املخففة: لإلجابة عن ذلك نقول

  :ن املنكشف من العورة املغلظة أم من العورة املخففةويتوقف احلكم على ما إذا كا

عدا صدرها وما حاذاه من ظهرها، أعين الكتفني، فيدخل العانة  وهي ما: فإن كان املنكشف من العورة املغلظة -١
  .والفخذان واإلليتان والبطن وما حاذاها من ظهرها

  .)١(رأس والساق على اعتبار أنه من املخففة على الظاهر وهي أيضا ما عدا أطرافها وهي الذراعان والرجالن والعنق وال

  .)٢(إن انكشف شيء من العورة املغلظة فال تصح صالا، وجيب عليها إعادا أبدا يف الوقت وغريه وجوبا : نقول

وهي الصدر وما حاذاه من ظهرها وعنقها آلخر الرأس وركبتها آلخر : لعورة املخففةاوإن كان املنكشف من  -٢
  .)٣(هي عورة خمففة يكره كشفها يف الصالة وتعاد يف الوقت لكشفها وإن كان حيرم النظر إليها : القدم، نقول

أن املرأة تعيد الصالة يف الوقت يف حالة كشف صدرها أو بعضه أو أطرافها أو بعضها أو يف جممـوع  : ومعىن ما سبق
  .)٤(ا أو نسيان عمدا أو جهالً ذلك، وتعيد يف كشف ما فوق املنحر سواء حصل الكشف يف ذلك

 * * *  

                                         
  .١٣٣، ص١ج: ، أيضا شرح منح اجلليل٢١٣، ص١ج: دسوقي على الشرح الكبريحاشية ال )١(
  .٢٤٦، ص١ج: شرح اخلرشي مع حاشية العدوي عليه )٢(
املدونة الكربى رواية سـحنون  : ، أيضا١٠٤، ١، أيضا بلغة السالك ألقرب املسالك ج٢١٣، ص١ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )٣(

، ١٩٨٧الطبعـة األوىل   -، أيضا الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الـرب  ٩٤، ص١بريوت ج -دار الفكر  .عن ابن القاسم عن مالك
  .٦٤ص

  .٢٤٧ -٢٤٦، ص١ج: شرح اخلرشي )٤(



 ١٧

  املطلب الثاين
  عورة املرأة خارج الصالة

  : وسوف نوضع ذلك يف فرعني. عورة املرأة خارج الصالة ختتلف حبسب ما إذا كانت مع امرأة أو مع رجل

  .عورة املرأة مع املرأة: الفرع األول
  .عورة املرأة مع الرجل: الفرع الثاين

 * * *  

  ألولالفرع ا
  عورة املرأة مع املرأة

  :وهذه العورة ختتلف حبسب ما إذا كانت املرأة مسلمة أو غري مسلمة

  :عورة املرأة مع املرأة املسلمة: أوالً
  .)١(وهذه العورة هي ما بني السرة والركبة ومها خارجان 

  .وعلى هذا ال جيوز للمرأة أن تنظر إىل املرأة ملا بني السرة والركبة أو أن متسه

  :عورة املرأة مع املرأة غري املسلمة: ثانيا
  .)٢( املسلمة أزيد من الوجه والكفنيحيرم كما يرى البعض على املرأة املسلمة أن تكشف لغري

  .وهذا معناه أن العورة املرأة املسلمة مع الكافرة مجيع بدا ما عدا الوجه والكفني

  :ويدل على ذلك

عولَتهِن ينتهن إِالَّ ما ظَهر منها ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن والَ يبدين زِينتهن إِالَّ لبوالَ يبدين زِ(: تعاىلقوله  -١
أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاِء بنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء بآب أَو هِنائآب أَو هِنائنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخ٣( )ب(.  

وليس  ،قال نساؤهن من املسلمات ليس املشركات من نسائهن: )أَو نِسائهِن(: تعاىليقول جماهد يف قوله  :وجه الداللة
  .)٤(للمرأة املسلمة أن تنكشف بني يدي مشركة 

                                         
  .٢٤٦، ص١ج: شرح اخلرشي )١(
  .١٥٢، ص١ج: الفواكه الدواين للنفراوي: ، أيضا٢٤٧، ص١ج: حاشية العدوى على شرح اخلرشي )٢(
  ). ٣١(آية  -ور سورة الن )٣(
  .٢٩١، ص٣م، الناشر مؤسسة املختار القاهرة، ج٢٠٠٠الطبعة األوىل  -تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ) ٤(



 ١٨

ا يف مجيع النساء إال أنه )١(ف الكافرة املسلمة لزوجها الكافر ا فإن ذلك من شأنه أن تصوأيضوذلك وإن كان حمظور ،
  .)٢(نه ال مينعها من ذلك مانع، وأما املسلمة فإا تعلم أن ذلك حرام فترتجر عنه إيف غري املسلمة أشد إذ 

  .)٣(» تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها مث املرأةَ ال تباشر املرأةُ«: صلى اهللا عليه وسلمويف هذا املعىن يقول النيب 

  .)٤(وعلى هذا فالتحرمي لعارض ال لكونه عورة 

نه بلغين أن نساء أهل الذمة يدخلن احلمامات إ: إىل أيب عبيدة بن اجلراح -رضي اهللا عنه-كتب عمر بن اخلطاب  -٢
  .)٥(املسلمة دونه، فإنه ال جيوز أن ترى الذمية عرية  لْفامنع ذلك وح ،مع نساء املسلمني

  .)٧، ٦( ال حيل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئال تصفها لزوجها: يقول ابن عباس -٣

 * * *  

  الفرع الثاين
  عورة املرأة مع الرجل

ا للمرأة، وقد يكون حمرموهذا الرجل قد يكون زوجا عنها مسلما أو غري مسلما هلا، وقد يكون أجنبي:  

  :ع زوجهاعورة املرأة م: أوالً
  .ا حالل له لذة ونظرا، ويدخل يف ذلك الفرجأن كل حمل من بد :جيوز للرجل أن ينظر إىل مجيع جسد زوجته، أي

٨(ا جيوز للمرأة أن تنظر إىل مجيع جسد زوجها مبا يف ذلك عورته املغلظة وأيض(.  

  :عورة املرأة مع حمرمها: ثانيا
ا إال الوجه واألطراف وهو ما فوق املنحر وهو شامل لشعر الرأس والقـدمني  عورة املرأة مع من هو حمرم هلا مجيع بد

  .)٩(والذراعني فليس له أن يرى ثديها وساقاها 

                                         
  .١٠٥، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ١(
  .٢٩١، ص٣ج: تفسري ابن كثري) ٢(
بـاب مـا    - ٣٨، ص٦ببريوت، ج -احملققة دار الكتب العلمية  - ١٩٩٩/ ١٤٢٠طبعة  السنن الكربى لإلمام أيب بكر بن علي البيهقي) ٣(

  .يستدل له على أن احليوان يضبط بالصفة
  .١٠٥، ص١ج: بلغة السالك) ٤(
  .٢٣٣، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٥(
  .٢٣٣، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٦(
شرح العالمة أمحد بن حممد عيسى الفاسـي املعـروف   (لمة مع الكتابية كعورا مع املسلمة على املشهور ذهب البعض إىل أن عورة املس) ٧(

  ).٣٧٤، ص٢مطبعة اجلمالية مبصر ج -١٩١٤طبعة  -بزروق على رسالة ابن أي زيد القريواين 
  .٣٨٣، ص٣ج :أحكام القرآن البن العريب: ، أيضا٢٣٢ -٢٣١، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )٨(
  .٢٤٨، ص١ج: على خمتصر خليل شرح اخلرشي) ٩(



 ١٩

وإذا كان جيز للرجل احملرم أن ينظر إىل ما عدا عورة حمرمته إال أن البعض يرى أنه يكره أن يدمي النظر ويردده إليها لو 
ورة وهذا بعكس غري الشابة، وحيرم عليه أن ينظر إىل ذات حمرمه نظر شهوة ولو كانت بنته كانت شابة إال عند احلاجة والضر

)١( .  

أن يكره للمرأة أن تتعمد كشف غري العورة إىل حمرمها، كأن تكشف عن شـعر أو ذراع، وإن  : ومما جتب مالحظته
  .)٢(شف العورة فحرام وأما تعمد ك. ألن القصد مظنة االلتذاذ ؛جاز النظر إىل ذلك إن كان مكشوفًا

  :عورة املرأة مع األجنيب املسلم: ثالثًا
  .)٣(عورة املرأة مع الرجل األجنيب املسلم هي مجيع بدا ما عدا الوجه والكفني ظاهرمها وباطنهما

  :ودليل ذلك
  .)٤( )والَ يبدين زِينتهن إِالَّ ما ظَهر منها(: تعاىلقوله 

أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهي اليت جعلها اهللا حبكم  :، أي)٥(قصود هو الوجه والكفان أن امل :وجه الداللة
لالنتفاع ا أو مدخل حرج على صاحبتها، وألا تظهر يف العبادة يف الصالة واإلحرام  الفطرة بادية، ويكون سترها معطالً

  .)٦(فتظهر يف العادة 

ألن الشابة ال تـؤمن   ؛وجه والكفني من األجنبية عنه لكن مع الكراهة إذا كانت شابةوعلى هذا جيوز لألجنيب النظر لل
  .)٧(الفتنة ا والتلذذ بالنظر إليها 

  :ومن أمثلة ذلك. )٨(ليها من غري كراهة إولكن إذا وجد سبب أو عذر يدعوه للنظر إليها فيجوز له النظر 

لوجه والكفني فقط دون ما عدامها، لداللة الوجه على اجلمال والكفـني  فهنا جيوز له النظر ل )٩(إذا أراد أن خيطبها  -١
  .)١٠(أن ذلك ال جيوز إال بالعقد املبيح له  على خصوبة البدن لكن ال جيوز له أن يطلع منها على حمرم كالفرج مثالً

صلى اهللا عليه أة فقال له النيب عن املغرية بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امر يما رو، ودليل جواز النظر إىل األجنبية للخطبة
  .)١١( »فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ،ذهب فانظر إليهاا« :وسلم

                                         
، ١ج: الفواكه الدواين للنفـراوي : ، أيضا٥٠٠، ص١ج: مواهب اجلليل للحطاب: ، أيضا٢٢٣، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )١(

  . ١٥٢ص
  .١٥٦، ص١ج: شرح جمموع األمري )٢(
  .٢٤٧، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل )٣(
  .٣١من اآلية : سورة النور )٤(
  .٢٢٩، ص١ج: املعونة على مذهب عامل املدينة )٥(
  .٢٦٢، ص١ج: ، اإلشراف على مسائل اخلالف٣٨٢ -٣٨١، ص٣ج: أحكام القرآن البن العريب )٦(
  .١٧٢٦، ص ٣ج: املعونة على مذهب عامل املدينة )٧(
  .٤١٠، ص٢ج: الفواكه الدواين للنفراوي) ٨(
  .٤١٠، ص٢ج:  للنفراويالفواكه الدواين) ٩(
  .١٧٢٦، ص٣ج: املعونة على مذهب عامل املدينة) ١٠(
بـاب النظـر إىل    -٥٩٥، ص٢بريوت ج -دار املعرفة -١٩٩٨الطبعة األوىل : سنن ابن ماجة لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين) ١١(

  .املرأة إذا أراد أن يتزوجها



 ٢٠

  .)١(إذا مل يكن خبلوة وإال حرم النظر : وحمل اجلواز لرؤية اخلاطب

 مع وجود مانع اخللوة، جيوز للطبيب النظر إىل موضع املرض من املرأة للدواء ولو يف فرجها للضرورة: املعاجلة يف -١
  .)٢(وبشرط عدم وجود امرأة حتسن ذلك ، كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة

ولو كان النظر للفرج للشهادة بالزنا أو الوالدة بشـرط عـدم   ، للمرأة أو عليها أداء وحتمالً: وىف الشهادة -٢
  .)٣(اخللوة وإال حرم 

  .)٤(وال خيشى منه الفتنة  مشروط بأال يكون بلذة ونظر الرجل إىل املرأة يف األحوال اليت جيوز فيها ذلك

  .)٥(فإن قصدت اللذة أو وجدت أو خيف الفتنة وجب ستر الوجه والكفني من املرأة 

 ؛اأن يكره للمرأة أن تتعمد كشف غري العورة لألجنيب وإن جاز النظر إىل ذلك إن كان مكشـوفً : ومما جيب مالحظته
   .)٦( وأما تعمد كشف العورة فحرام، ألن القصد مظنة االلتذاذ

عورة املرأة مع األجنيب الكافر: ارابع :  
   .)٧(ا لكافر ا أو يدا من جسدها ولو وجهال جيوز للمسلمة أن تظهر شيئً

فلذلك جيوز للمرأة أن ترى من األجـنيب الوجـه   ، أنه ال يلزم من جواز الرؤية جواز اللمس: ومما جيب مالحظته هنا
   .)٨(ذلك وال جيوز هلا ملس  ،واألطراف كما ذكرنا

جيوز له أن يرى من املرأة الوجه والكفان وإال أنه ال جيوز له ملس ذلك ألنـه أشـد مـن     :فإن قلنا ،وكذلك األجنيب
   .)٩(النظر

   .)١٠(فإن كان اللمس فوق حائل بدون لذة فال حرمة 

خبالف األجنيب مع األجنبية  أن احملارم كل ما جاز هلم فيه النظر جاز املس من اجلانبيني إذا انعدمت الشهوة: واخلالصة
   .)١١(فال يلزم من جواز النظر جواز اللمس 

  : أننا حتدثنا عن عورة الرجل واملرأة البالغني أما بالنسبة لعورة الصغري والصغرية فنقول :ومما جيب مالحظته أيضا
                                         

  .٤١٠، ص٢ج: الفواكه الدواين) ١(
  .٤١٠، ص٢ج: فواكه الدواينال) ٢(
  .٤١٠، ص٢ج: الفواكه الدواين) ٣(
  .٢٤٧، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل) ٤(
الطبعـة   -، أيضا جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل للشيخ صاحل عبد السميع اآليب األزهـري ١٠٥، ص١بلغة السالك ألقرب املسالك ج) ٥(

  .٤١، ص١مطبعة مصطفى احلليب ج -١٩٤٧الثانية 
  .١٥٦، ص١ج: شرح جمموع األمري) ٦(
  .٤١، ص١ج: ، أيضا جواهر اإلكليل، شرح خمتصر خليل لآليب٢٤٧، ص١ج: شرح اخلرشي على خمتصر خليل) ٧(
  .١٠٦، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ٨(
  .١٥٦، ص١ج: شرح جمموع األمري) ٩(
  .١٥٦، ص١ج: شرح جمموع األمري) ١٠(
  .١٠٦، ص١ج: سالكبلغة السالك ألقرب امل) ١١(



 ٢١

البلوغ ستر ما تسـتره  يندب للصغرية اليت تؤمر بالصالة ولو كانت غري مراهقة قاربت : بالنسبة لعورة الصغرية  ) أ(
   .عدا الوجه والكفني البالغة يف الصالة وهو مجيع البدن ما

  .)١(يندب للصغري املأمور بالصالة ستر ما يستره البالغ وهو ما بني السرة والركبة : وبالنسبة للصغري  ) ب(

*** 

                                         
  .١٠٥، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك: ، أيضا١٣٧، ص١ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ١(



 ٢٢

 املبحث الرابع
  اللباس الشرعي

وعن شروط اللباس حـىت يكـون   ، حسن اهليئة واللباس يف حديثنا عن اللباس الشرعي سنتكلم عن حث اإلسالم على
ا وعن حكم لبس الثياب املصبوغة باأللوان املختلفة وعلى هذا سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالبشرعي :  

   .حث اإلسالم على حسن اهليئة واللباس: املطلب األول

   .شروط اللباس الشرعي: املطلب الثاين
   .ياب املصبوغة باأللوان املختلفةحكم لبس الث: املطلب الثالث

* * *  

  املطلب األول
  حث اإلسالم على حسن اهليئة واللباس 

   .طالبنا اإلسالم بالتجمل وحسن اهليئة

  : ودليل ذلك

   .)١( )قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَتي أَخرج لعباده(: تعاىلقوله  -١

فيع من الثياب والتجمل ا يف اجلمع واألعياد وعند لقاء النـاس ومـزاورة   أن اآلية دلت على لباس الر: وجه الداللة
  .)٢(اإلخوان 

حتت شجرة فبينا أنا نازل : قال جابر ،يف غزوة صلى اهللا عليه وسلمخرجنا مع رسول اهللا : عن جابر قال ما روي -٢
فجهزته مث أدبر يذهب : قال، رناوعندنا صاحب لنا جنهزه يذهب يرعى ظه، أقبل صلى اهللا عليه وسلمإذ رسول اهللا 

 »؟أما له ثوبان غري هذين«: فقال صلى اهللا عليه وسلمفنظر رسول اهللا : قال -بليا–يف الظهر وعليه بردان له خلقا 
فدعوته فلبسهما مث وىل : قال »فادعه فمره فليلبسهما«: إن له ثوبني كسوته إيامها قال ،بلي يا رسول اهللا: فقلت
   .)٣( »ما له ضرب اهللا عنقه أليس هذا خري له«: صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا فقال : قال .يذهب

يريد بذلك أن يعرف ما له ليعلم هل فعل ذلك لضرورة عدم : »؟أما له ثوبان غري هذين«: صلى اهللا عليه وسلمفقوله 
   .)٤(أمره مبا هو أفضل له أو يعلم أنه فعل ذلك مع القدرة على امللبس الصاحل فينكر عليه وي، فيعذره أو يعينه

                                         
  .٣٢اآلية : سورة األعراف) ١(
  .١٩٦، ص٧ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٢(
  .٣١٢ -٣١١، ص٤دار الفكر بريوت، ج -١٩٩٨/ ١٤١٩طبعة : شرح الشيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين على موطأ مالك) ٣(
، ٩دار الكتـب العلميـة بـريوت ج    -١٩٩٩الطبعة األوىل احملققة : املنتقى شرح موطأ مالك للقاضي أيب الوليد سليمان بن أيوب الباجي) ٤(

  .٣٠٠ص



 ٢٣

هي كلمة يقوهلا العرب عند إنكار أمـر وال   »ا لهما له ضرب اهللا عنقه أليس هذا خري«: صلى اهللا عليه وسلموقوله 
   .)١(يريدون بذلك الدعاء على من يقال له ذلك 

   .)٢(ه ذلك على سبيل املبالغة يف احلض على التجمل والزجر عن ترك صلى اهللا عليه وسلموقد قال 

   .)٣(» إن اهللا جيب أن يرى أثر نعمته على عبده«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٣

ثوبك هذا غسيل «: ا أبيض فقالرأى على عمر قميص صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا : بن عمراعن  يما رو -٤
  .)٤( »اشهيد تا وما وعش محيدالبس جديد«: قال: ال بل غسيل: قال »؟أم جديد

مـن   :يعىن – وال يدخل النار، ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«: ى اهللا عليه وسلمصلقوله  -٥
، إن اهللا جيب اجلمال«: ا ونعلي حسنة، قالإنه يعجبين أن يكون ثويب حسن: فقال رجل -كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان

 .)٥(»ولكن الكرب من بطر احلق وغمص الناس

وهذا مما ال خالف  ،أن حمبة لبس الثوب والنعل احلسن وختري اللباس اجلميل ليس من الكرب يف شيء فاحلديث يدل على
  .)٦(فيه 

فقـال  ، فرأى سيء اهليئة صلى اهللا عليه وسلمدخلت على رسول اهللا : األحوص عن أبيه قال عن أيب يما رو -٦
 »إذا كان لك مال فلري عليك«: فقال، قد أتاين اهللا نعم من كل املال: قال »؟هل لك من شيء«: صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

)٧(.  

 : ومن اآلثار - ٧

  .)٨(إذا أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم : قول عمر بن اخلطاب) أ(

وال خيل حىت ، إذا وسع اهللا على الرجل يف ماله فليوسع على نفسه يف ملبسه فيحمل نفسه على عادة مثله :ومعىن كالمه
   .)٩(ويبشع بذلك ذكره  ،ىل زيهإيه ويكره النظر إل

                                         
  .٣٠٠، ص٩ج: املنتقى للباجي) ١(
  .٣٠١، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٢(
باب إن اهللا  -٥٣٥، ص٤دار احلديث القاهرة ج -١٩٩٩/ ١٤١٩الطبعة األوىل : حممد بن عيس بن سورة سنن الترمذي لإلمام أيب عيس) ٣(

  .حيب أن يرى أثر نعمته على عبده
  .باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا -١٣٠، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٤(
  .باب ما جاء يف الكرب -١٣٠، ص٤ج: سنن الترمذي) ٥(
  .باب الرخصة يف اللباس اجلميل -٤٦٨، ص٤ج: كايننيل األوطار للشو) ٦(
دار الكتـب   -١٩٩٥/ ١٤١٦الطبعـة الرابعـة   : سنن النسائي لإلمام عبد الرمحن بن علي اخلرساين بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي) ٧(

  .باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها -١٤٣، ص٨العلمية، ببريوت ج
  .باب ما جاء يف لبس الثياب للجمال ا -٣١٢، ص٤ج: املوطأ شرح الزرقاين على) ٨(
  .٣٠٣، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٩(



 ٢٤

ويقصد بالقارئ هنا العابـد الزاهـد    )١(إين ألحب أن أنظر إىل القارئ أبيض الثياب : قول عمر بن اخلطاب) ب(
مجيل حيـب   تعاىلفإن اهللا  ،وهذا القول يدل على أن الزهد يف الدنيا والعبادة ليس بلباس اخلشن الوسخ من الثياب، املتقشف
   .)٢(ىف رسول اهللا أسوة حسنة و، اجلمال

   .)٣(كان املسلمون إذا تزاوروا جتملوا : يقول أبو العالية) ج(

 ،ويتخريون أجودها للجمعـة ، وقد كان السلف يلبسون الثياب املتوسطة ال املترفعة وال الدون :ويقول بعضهم) د(
بصاحبه فإنه يتضمن إظهـار الزهـد    يباس الذي يذروأما الل، اومل يكن ختري األجود عندهم قبيح، وللقاء اإلخوان، والعيد

   .)٤(ويوجب احتقار الالبس وكل ذلك منهي عنه تعاىل، وكأنه لسان شكوى من اهللا ، وإظهار الفقر

إنا قد أرضى اهللا علينا ووسع اهللا علينا فنتناول من كسوة وطيب ما  ،يا أبا سعيد: قال رجل للحسن البصري) هـ(
لينفق ذُو سعة من (: قد أدب أهل اإلميان فأحسن أدم فقال تعاىلإن اهللا  ،أيها الرجل: فما تقول ؟ قال لو شئنا اكتفينا بدونه

أعطاهم الـدنيا   اوإن اهللا ما عذب قوم )٥( )سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه الَ يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ ما آتاها
   .)٦(ا ذوى عنهم الدنيا فعصوه وال عذر قوم ،فشكروه

وتزين للخلق وقد أمرنا أن يكون ، وقد يعترض على ذلك بأن جتديد اللباس هوى النفس وقد أمرنا مبجاهدا: اعتراض
  .أفعالنا هللا ال للخلق

   .ما يتزين به للناس يكرهبأنه ليس كل ما واه النفس يذم وال كل : وجياب عن االعتراض: اجلواب

فإن اإلنسان حيب أن يـرى  ، أو لبس على وجه الرياء يف الدين، الشرع قد ى عنه ذا كانإوإمنا كان ينهي عن ذلك 
   .)٧(وذلك حظ النفس ال يالم فيه  مجيالً

بن دينار يلبس  وكان مالك، فيها يتم الداري حلة بألف درهم كان يصلمتوقد اشترى : وىف هذا املعىن يقول القرطيب
أين هـذا ممـن    -الثمن يف أيامهم وهو غايل -الثوب بنحو دينار  يوكان ثوب أمحد بن حنبل يشتر، الثياب العدنية اجلياد

هيهات؟ أنرى من ذكرنا  )ولباس التقْوى ذَلك خير( :ويقول، يرغب عنه ويؤثر لباس اخلشن من الكتان والصوف من الثياب
   .)٨(ال واهللا بل هم أهل التقوى وأولو املعرفة ، قوىتركوا لباس الت

                                         
لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الـرب  : االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار) ١(

  .٢٩٧، ص٨الكتب العلمية ببريوت، جدار  -٢٠٠٠/ ١٤٢١الطبعة األوىل : القرطيب
  .٢٩٧، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ٢(
  .١٩٦، ص٧ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٣(
  .١٩٧، ص٧ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٤(
  .٧اآلية : سورة الطالق) ٥(
  .٣٢٣، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ٦(
  .١٩٧، ص٧ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٧(
  .١٩٦، ص٧ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٨(



 ٢٥

إال أن من ترك املباح منـها  ، وخنرج من هذا أن غري ما ى اهللا عنه من الثياب اليت يتزين ا ويتجمل بلباسها غري حرام
تواضععلى حترمي مـا   الًفليس ذلك دلي، واستسهل اخلشونة يف مطعمه وملبسه رضا بالدون من ذلك، ا يف الدنياا هللا وزهد

   .)١( صلى اهللا عليه وسلمألن احلرام ال يطلق إال على ما حرمه اهللا ورسوله  ؛زهدوا فيه

***

                                         
  .٣٢٣، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ١(



 ٢٦

  املطلب الثاين
  شروط اللباس الشرعي 

إذا كنا قد حتدثنا عن حث اإلسالم على حسن اهليئة واللباس إال أن هذا اللباس الذي حث اإلسالم على التزين به ليس 
  :هو اللباس الذي توافرت فيه شروط معينةكل لباس بل 

وأال ، ا به التكرب والتفاخروأال يكون مقصود، أال يكون من احلرير بالنسبة للرجال :ومنها، ا للعورةأن يكون ساتر :منها
   .يتشبه به أحد اجلنسني باآلخر

   .ومن أجل توضيح ذلك سنتكلم عن كل شرط يف فرع مستقل

* * *  

  الفرع األول
  ا للعورة ن اللباس ساترأن يكو

أي ،ال يظهر حتته البـدن  ا وهو مايكون كثيفً نويشترط يف هذا الساتر أ، ا للعورةيشترط يف اللباس أن يكون ساتر: 
   .أو يشف بعد إمعان النظر، بأن ال يشف أصالً، يف بادئ النظر، البشرة

ف بعد إمعان النظر فيعد معه الصالة يف الوقـت  وأما ما يش، فإن كان يشف يف بادئ النظر فإنه وجوده يكون كالعدم
   .ا هلا بغري بلل وال ريححمدد :أي ،ا للعورةويشترط يف الساتر أيضا أال يكون واصفً

١(ألن الصالة به مكروهة كراهة ترتيه على املعتمد  ؛بغري بلل وال ريح فيعيد معه يف الوقت ا هلافإن كان حمدد(.   

* * *  

  الفرع الثاين
  س احلرير للرجال عدم لب

 يوال يلتحف به وال يفترشه وال يصـل ، )٣( اكان أم كثري قليالً )٢(حيظر على الرجل البالغ العاقل لبس احلرير اخلالص 
   .وال يتكأ عليه وال ينتقب به، عليه

   .)٤(ويلحق بذلك ما بطن حبرير وحشي به مثل الصوف 

                                         
  .١٧٣، ص١ج: دار الفكر بريوت -شرح سيدي عبد الباقي الزرقاين على خمتصر خليل: ، أيضا١٠٤، ص١ج: بلغة السالك) ١(
، ١، أيضا بلغة السالك ج٤٢٩، ص٣دار الغرب اإلسالمي بريوت ج -١٩٨٨حملققة الطبعة األوىل ا: املقدمات املمهدات البن رشد القرطيب) ٢(

  .٢٤ص
  .٣٠٧، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٣(
  .٣٠٨، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٤(



 ٢٧

  : ودليل حترمي لبس احلرير على ا لرجال
   .)١( »حرم لباس احلرير والذهب على ذكور أميت وأحل إلناثهم« :اهللا عليه وسلمصلى قوله  -١

  .)٢( »من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٢

لو ابتعت هذه احللة للوفـد وليـوم    ،يا رسول اهللا: أن عمر بن اخلطاب رأى حلة سرياء من حرير فقال يما رو -٣
  .)٣( »إمنا يلبس هذا من ال خالق له يف اآلخرة«: صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا ف، اجلمعة

هو هلم يف الـدنيا  «: عن لبس احلرير والذهب وقال صلى اهللا عليه وسلمى رسول اهللا : عن حذيفة قال يما رو -٤
  .)٤( »ولنا يف اآلخرة

  .وهذه األحاديث نص يف التحرمي والوعيد على لباس احلرير

  .)٥(قد قام اإلمجاع على حترمي لبس احلرير للرجال وإباحته للنساء و -٥

أن نشرب يف آنية الذهب  صلى اهللا عليه وسلمانا النيب : ما روي عن حذيفة أنه قال :ودليل حترمي ما يفرش من احلرير
  .)٦(وعن لبس احلرير والديباج وأن جنلس عليه ، والفضة وأن نأكل فيها

   .)٧(ا ألنه يعترب لباس ؛الكية جواز اجللوس على احلرير للنساءويرى بعض امل

فكما جاز له أن يفترشها وعليها احللي  ألن املرأة فراش الرجل ؛بعض افتراش الرجل احلرير مع زوجته يف فراشهاالوأجاز 
   .)٨(فكذلك جيوز له أن جيلس وينام معها على فراشها املباح هلا ، من الذهب واحلرير

  : س احلريرحكم مل
السرقة  صلى اهللا عليه وسلمإىل النيب  يأهد: عن الرباء بن عازب قال يما رو: ودليل ذلك، )٩(وال بأس بلمس احلرير 

أتعجبـون  « :صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا ، من حرير فجعل الناس يتداولوا بنيهم ويعجبون من حسنها ولينها )١٠(
فجعل الناس « :وىف رواية )١١( »والذي نفسي بيده ملناديل سعد يف اجلنة خري منها« :قال ،نعم يا رسول اهللا: قالوا »؟منها

   .)١٢(»يلمسوا

                                         
  .باب ما جاء يف احلرير والذهب -٥، ص٤ج: سنن الترمذي) ١(
  .باب كراهية لبس احلرير -٤٩٧، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٢(
  .٤٩٨، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٣(
  .٤٩٨، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٤(
  .٣١٨، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ٥(
  .باب افتراش احلرير -٣٠٤، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٦(
  .٢٦١، ص١٣ج: الذخرية للقرايف) ٧(
  .٣٠٤، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٨(
  .٣٠٨، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٩(
  ).١٦٦املصباح املنري ص(شقة حرير بيضاء : سرقَةُال) ١٠(
  .باب كيف كانت ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم -٥٣٣، ص١١ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١١(
  .باب ما جاء يف احلرير والذهب -٦، ص٤ج: سنن الترمذي) ١٢(



 ٢٨

  : لبس احلرير يف اجلهاد
   .)١(عن ابن املاجشون أنه استحب لبس احلرير يف اجلهاد ملا فيه من اإلرهاب على العدو واملباهاة  يرو

إمنا يلـبس  «: صلى اهللا عليه وسلملعموم قوله  ؛ء يف السلم أو يف احلرباملنع منه سوا :لكالكن الصحيح أن مذهب م
  .)٣(فيحمل على عمومه . )٢( »هذه من ال خالق هلم يف اآلخرة

  :ة واجلربلبس احلرير للحك
   .)٤(جيوز لبس احلرير للحكة واجلرب : قال ابن حبيب

والزبري بن العوام شكيا القمل إىل رسول اهللا عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن بن عوف  يمبا رو: واستدل على ذلك
   .)٥(ورأيته عليهما : قال، يف غزاة هلما فرخص هلما يف قمص احلرير صلى اهللا عليه وسلم

 ٦(عن لبس احلريـر   صلى اهللا عليه وسلمالنيب  يلكن اإلمام مالك مل يرخص بذلك حث أخذ حديث حذيفة وهو( 
ا فألما رمبا لبساه يف تلك الغزوة لعدم غريه مما يوازيه فأرخص النيب هلما يف لبسه وأيض .)٧(وهذا احلديث مل خيتلف رواته فيه 

  .)٨(لذلك وهو مباح بإمجاع 
   .)١٠(من احلرير يف الثوب والصالة بالثوب الذي هو فيه  )٩(ويالحظ أنه ال بأس بالعلم 

ى عن احلرير إال هكذا وأشار بأصبعيه  ه وسلمصلى اهللا عليعن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا  يما رو: ودليل ذلك
  .)١١(األعالم  :يعىن ،اللتني تليان اإلام

: وقيـل ، النساء دون شهامة الرجـال  يلكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بز :وقيل، الفخر واخليالء :وعلة حترمي احلرير
   .)١٢(للسرف : وقيل، للتشبه باملشركني

لكن بشرط أال يسـتند   )١٣(ان ال املكلفنيألا لباس احليط ؛البيوت معلقة ال بأس اويالحظ أن الستور اليت توضع يف 
  .)١٤(املكلف إليها 

* * *  

                                         
  .٤٣٠، ص٣ج: ، أيضا املقدمات البن رشد٣٠٨، ص٩ج: املنتقى للباجي) ١(
  .٤٩٨، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٢(
  .٣٠٩، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٣(
  .٣٠٩، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٤(
  .باب ما جاء يف الرخصة يف لبس احلرير يف احلرب -٦، ص٤ج:سنن الترمذي) ٥(
  .٤٩٨، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٦(
  .٣٢٠، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ٧(
  .٣١٠، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٨(
  ).٢٥٤املصباح املنري ص(هو ما يكون يف الثياب من تطريز وحنوه : العلم) ٩(
  .٣٠٦، ص٩ج: املنتقى للباجي) ١٠(
  .باب لبس احلرير للرجال وقدر ما جيوز منه -٢٩٦ -٢٩٥، ص١٠ج: فتح الباري) ١١(
  .٢٩٧، ص١٠ج: فتح الباري) ١٢(
  .٤٣١، ص٣ج: ، أيضا املقدمات البن رشد٢٦٢، ص١٣ج: الذخرية للقرايف) ١٣(
  .٢٤، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ١٤(



 ٢٩

  الفرع الثالث
  عدم لبس املرأة الرقيق من الثياب 

ألن ذلك من التربج وإبداء الزينـة املنـهي    ؛)١(الرقيق الذي يصف ما حتته: من اللباس احملظور على النساء دون الرجال
   .)٢(عنه

 معهم قوم :صنفان من أهل النار مل أرمها بعد«: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  يما رو: والدليل على ذلك
نوع مـن  -كأسنمة البخت  نوسهءونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت ر، سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس

   .)٣(»وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا ،املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها -اإلبل

 نوه، فهن كالكاسيات بلبسهن تلك الثياب، ا يصف لون بدنا رقاقًثياب نيلبس :أي» كاسيات عاريات«: ومعىن قوله
عاريات  ،كاسيات يف االسم والفعل :أي )٤(منهن ما ينبغي هلن أن يسترنه من أجسادهن يألن تلك الثياب ال توار ؛عاريات

   .)٥(احلكم واملعىن يف

   .)٦(ا حتته فيدرك البصر ما حتته من البدنفيشف عم خفة والرقيق هو ما فيه

   .)٧(أراد اللوايت يلبسن من الثياب الشيء اخلفيف الذي يصف ما حتته وال يستر: يقول ابن عبد الرب

   .)٨(واحلديث يدل على حترمي فعل هؤالء النساء

، ومنع املرأة مما سبق إمنا هو إذا خرجت من بيتـها ،  )٩(ء فهو جائز للرجال مع الكراهةوحترمي لبس الرقيق خاص بالنسا
   .)١٠(أما إذا لبسته يف بيتها مع زوجها فهذا جائز

* * *  

                                         
  .٤٣١، ص٣ج: املقدمات البن رشد) ١(
  .١٧٢٠، ص٣ج: املعونة) ٢(
  .باب النساء الكاسيات العاريات -٩٣ -٩٢، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
  .٣١١، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٤(
  .١٧٣، ص١ج -دار الفكر بريوت: دة امش شرح الزرقاينحاشية الشيخ حممد البناين على شرح الزرقاين موجو) ٥(
  .٣١١، ص٩ج:املنتقى للباجي) ٦(
  .٣١٥ -٣١٤، ص٤شرح الزرقاين على املوطأ ج) ٧(
  .٤٧٤، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ٨(
  .٣٦٠، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٩(
  .٣٦١، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ١٠(



 ٣٠

  الفرع الرابع
  أال يقصد باللبس االفتخار والتكرب 
   .احبه إىل اخليالء والكربومن املمنوع يف اللباس السرف فيه زيادة على القدر املأذون فيه الذي خيرج به ص

   .)١(ألن البطر والكرب ممنوعان يف الشرع ؛تعاىلوهو عام يف الرجال والنساء ممنوع حبق اهللا 

  : والدليل على ذلك

  .)٢( )إِنَّ اللَّه الَ يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ(: تعاىلقوله  -١

  .)٣( )متكَبرٍ جبارٍ كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ(: تعاىلقوله  -٢

  .)٤( )سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في اَألرضِ بِغيرِ احلَق (: تعاىلقوله  -٣

من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة مث أهلـب  «: صلى اهللا عليه وسلمقوله رسول اهللا  -٤
٥(»افيه نار(.  

ا خيـالف  ا بنفيس الثياب بل قد حيصل ذلك ملن يلبس ثوبولبس هذا خمتص، يدل على حترمي لبس ثوب الشهرة فاحلديث
 . )٦(ملبوس الناس من الفقراء لرياه الناس فيتعجبوا من لبسه

 جير الذي إن«: ويف رواية» ابطر إزاره جر من إىل القيامة يوم اهللا ينظر ال«: صلى اهللا عليه وسلمقوله رسول اهللا  -٥
 . )٧(»القيامة يوم إليه اهللا ينظر ال اخليالء من ثوبه

ا من غري حاجة إىل أن اخليالء الذي يتبختر يف مشيه وخيتال فيه ويطيل ثيابه بطر: يقول ابن القاسم، الكرب :ومعىن اخليالء
  .)٨(يطيلها 

 جيد غريه أو عذر من األعذار فإنه أما من جره لطول ثوب ال، ويؤخذ من احلديث أن احلكم يتعلق مبن جر ثوبه خيالء
   .)٩(ال يتناوله الوعيد 

املتوعد عليهـا   أنه يستحب تقصري الثياب إرادة التواضع ولينفي عن الرجل اخليالء يف املشية واللبسة: ومعىن ما سبق

                                         
  .٤٣٣، ص٣ج: املقدمات املمهدات البن رشد) ١(
  .١٨: اآلية: سورة لقمان) ٢(
  .٣٥: اآلية: سورة غافر) ٣(
  .١٤٦اآلية : سنن األعراف) ٤(
  .باب من لبس شهرة من الثياب -٥٠٣، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٥(
  .٤٧٠، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ٦(
  .باب حترمي جر الثوب خيالء -٥٤ -٥٢ص، ١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٧(
  .٣١٤، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٨(
  .٣١٤، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٩(
  .١٧٢٠، ص٣ج: املعونة على مذهب عامل املدينة) ١٠(



 ٣١

د يفضل منه شيء يفيد غريه ألنه ق ؛عن تطويل الثياب إمنا هو ملا فيه من إضاعة املال املنهي عنه يويرى البعض أن النه
)١(.   

ونقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة للناس وعلى املعتاد يف اللباس ملثل البسه يف الطول والسعة 
)٢(.   

عن أم سلمه زوج النيب  يلكن النساء خمصوصات عن ذلك بدليل ما رو، وعموم األدلة اليت ذكرناها تشمل النساء أيضا
قالت أم  »اترخيه شرب«: فاملرأة يا رسول اهللا ؟ قال :التحذير من جره :أي ،أا قالت حني ذكر اإلزار اهللا عليه وسلم صلى
   .)٣( »ا ال تزيد عليهفذراع«: قال، إذا ينكشف عنها: سلمه

* * *  

                                         
  .٣١٨، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ١(
  .٣١٨، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٢(
  .٣١٩، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٣(



 ٣٢

  الفرع اخلامس
  عدم تشبه كل من الرجل واملرأة باآلخر يف امللبس 

   .الثياب اليت تعورف يف اتمع على أا خاصة بالنساء :أي، لبس ثياب املرأةينبغي على الرجل أال ي

ا خاصة بالرجال :أي، ا ينبغي على املرأة أال تلبس ثياب الرجلوأيضتمع على أألن ذلـك   ؛الثياب اليت تعورف يف ا
واملرأة تلبس لبس الرجل ، يلبس لبس املرأةلعن الرجل  صلى اهللا عليه وسلمهريرة أن النيب  عن أيب يمنهي عنه بدليل ما رو

)١(.   

   .)٢(ألن اللعن ال يكون إال على فعل حمرم  ؛واحلديث يدل على حترمي تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء

* * *  

                                         
  .باب ي املرأة أن تلبس ما حيكي بدا أو تشبه بالرجال -٤٧٤، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ١(
  .٤٧٥، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ٢(



 ٣٣

  املطلب الثالث
  حكم لبس الثياب املصبوغة باأللوان املختلفة 

واملصـبوغة   )٢(فيجوز عنده لبس الثياب املصبوغة باملعصـفر   .)١(ك جيوز للرجل واملرأة لبس الثياب املصبوغة عند مال
   .)٣(ا ا حرامال أعلم من ذلك شيئً: يقول مالك يف املالحف املعصفرة يف البيوت للرجال ويف األفنية يقول، بالزعفران

  : والدليل على ذلك
مل أر قبله وال بعـده   لة محراء مترجالًوعليه ح صلى اهللا عليه وسلمرأيت النيب : عن الرباء بن عازب قال ما روي -١

٤(ا هو أمجل منه أحد(.   

  .)٥(وهذا احلديث دليل على جواز لبس األمحر 

  .)٦(احلربة  صلى اهللا عليه وسلمأحب الثياب إىل نيب اهللا : عن أنس قال يما رو -٢

  .)٧(زيني والتحسني الت: والتحبري، مزينة :مسيت حربة ألا حمربة أي، د من كتان أو قطنرب: واحلربة

  .)٨(فرأيت عليه بردين أخضرين  صلى اهللا عليه وسلمحنو النيب  انطلقت مع أيب: رمثة قال عن أيب يما رو -٣

وأمجلها يف أعني  ،وهو أيضا من أنفع األلوان لألبصار ،ألنه لباس أهل اجلنة ؛واحلديث يدل على استحباب لبس األخضر
  .)٩(الناظرين 

 .)١٠(بردة سوداء فلبسها صلى اهللا عليه وسلمصنعت لرسول اهللا : قالتعن عائشة  يما رو -٤

إين : مل تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران ؟ فقال :فقيل له، بن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفراناعن  يما رو -٥
  .)١١(رأيته أحب األصباغ إىل رسول اهللا يدهن به وتصبغ به ثيابه 

  .)١٢(غ الثياب بالصفرة واحلديث دليل على مشروعية صب

                                         
  .٢٦٦، ص٣ج: ، أيضا لذخرية القرايف٣٠٠، ص٨ج: ، أيضا االستذكار البن عبد الرب٣٥٣، ص٢ج: التفريع للجالب) ١(
معجم مقاييس اللغة أليب احلسن أمحد بن فارس بن زكريا حتقيق عبد السالم حممد هارون الطبعـة  (عصارته وصفرته نبات يراد به : العصفر) ٢(

  .٣٦٩، ص٤ج: مصطفى احلليب مبصر -١٩٨٠ -الثالثة
  .٣٠٠، ص٨ج: االستذكار البن عبد الرب) ٣(
، ١٩٩٥/ ١٤١٦الطبعـة األوىل  : افظ جالل الدين السيوطيسنن النسائي لإلمام عبد الرمحن أمحد بن شعب اخلراساين النسائي بشرح احل) ٤(

  .باب لبس احللل -١٤٨، ص٨ج
  .٤٥٣، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ٥(
  .باب لبس احلرية ١٤٨، ص٨ج: سنن النسائي) ٦(
  .٤٥٧، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ٧(
  .باب يف اخلضرة -٥١، ص٤ج: سنن أيب داود) ٨(
  .٤٥٧، ص٢ج :نيل األوطار للشوكاين) ٩(
  .باب يف السواد -٥٣، ص٤ج: سنن أيب داود) ١٠(
  .باب ما جاء يف لبس األبيض واألسود واألخضر واملزعفر وامللونات -٤٥٨، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ١١(
  .٤٥٨، ص٢ج: نيل األوطار للشوكاين) ١٢(



 ٣٤

   .)١(ى عن أن يتزعفر الرجل صلى اهللا عليه وسلمبأن النيب : ويعترض على ذلك: اعتراض

حيث ، احملرم عن ذلك صلى اهللا عليه وسلموقد ى  ،بأن ذلك حيتمل أنه خاص باحملرم: وجياب عن االعتراض: اجلواب
   .)٢(يف الثوب كان أو امرأة استعمال الطيب  حيرم على احملرم رجالً

 صلى اهللا عليه وسلمأنه  يويؤيد ذلك ما رو )٣(وحيتمل أيضا أنه يريد بالتزعفر استعماله يف جسده مما فيه التشبه بالنساء 
   .)٤(ى أن يزعفر الرجل جلده 

   .)٥(استعماله لكن ينبغي التنبيه إىل أنه إذا كان يف لبس الرجل هلذه الثياب املصبوغة تشبه بالنساء فإنه حيرم عليه 

أما احملرم فال جيوز لـه  ، أن القول جبواز لبس املعصر واملزعفر من الثياب إمنا هو بالنسبة لغري احملرم :ومما جيب مالحظته
   .)٦(ال بأس باملزعفر لغري اإلحرام وكنت ألبسه : يقول مالك ،ذلك

صفر عنه أيضا أنه كره الثوب املع يورو، ألسواقاحملافل وا عن مالك كراهة ذلك يف يأنه رو :ومما ينبغي التنويه إليه
وقد استند يف ذلك إىل ما ، )٧( كراهة الأما غري املقدم فيجوز ب -القوى الصبغ الذي رد يف العصفر مرة بعد أخرى- الْمفَدم

   .)٨( الْمفَدمِ عن صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا ى  :عن ابن عمر قال يرو

* * *  

                                         
  .باب التزعفر -١٣٨، ص٨ج: سنن النسائي) ١(
  .١٥٨، ص٣ج: مواهب اجلليل للحطاب) ٢(
  .٢٦٧، ص١٣ج: ، أيضا الذخرية للقرايف٣٠٤، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٣(
  .باب التزعفر -٣٨، ص٨ج: سنن النسائي) ٤(
  .٢٦٤، ص١٣ج: الذخرية للقرايف) ٥(
  .٣١٣، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٦(
  .٣١٣، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٧(
  .املعصفر للرجال باب كراهية -٥٠١، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٨(



 ٣٥

  الفصل الثاين
  النظر وأحكامه 

أن بينا أنه جيوز للمرأة أن تنظر من الرجل إىل غري عورته سواء ، سبق يف حديثنا عن عورة الرجل واملرأة خارج الصالة
كان حمرمـا سـواء   ، ا وذلك يف احلدود اليت سبق ذكرهاا هلا أو أجنبيوبينا أنه جيوز للرجل أن ينظر من املرأة إىل غري عور

أو أجنبية وذلك يف احلدود اليت سبق ذكرها ا لهكانت حمرم.  

منـه   أة إذا كان بقصد االلتذاذ أو خيشىوخلصنا من البحث إىل أنه ال جيوز النظر من املرأة للرجل وال من الرجل للمر
الفتنة ال فارق يف ذلك بني ما إذا كان كل من املرأة والرجل أجنبيا لآلخرا عن اآلخر أم كان كل منهما حمرم.   

  .وها هنا سنقيم الدليل على عدم جواز النظر يف هذه احلالة

  :منه الفتنة ىالدليل على وجوب غض البصر عن احملرمات وكل ما خيش

 * يصنعونَ قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما( :قوله تعاىل -١
را ظَهإِالَّ م نهتزِين يندبالَ يو نهوجفَر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْماوهن١() م(.   

   .)٢(وما وا عنه ،ا ال حيل هلميكفوا عن االسترسال عم :أي )يغضوا من أَبصارِهم( :ومعىن

   .)٣(الفتنة من أجله  ىوكل ما خيش ،جب عن مجيع احملرماتالبصر وا غضو

وال حيل للمرأة أن ، فال حيل للرجال أن ينظر إىل املرأة، ا ال حيلأمر اهللا املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عم ويف اآليتني
   .)٤(القته ا وقصدها منه كقصده منهاألن عالقتها به كع ؛تنظر إىل الرجل

ما بد لنا من جمالسنا نتحدث فيها،  ،يا رسول اهللا: فقالوا »إياكم واجللوس بالطرقات«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٢
عض «: وما حق الطريق يا رسول اهللا ؟ قـال : قالوا »إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه«: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا

   .)٥( »عن النكر ، والنهيعروفواألمر بامل ،ورد السالم ،وكف األذى ،البصر

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك ال حمالة، فالعينان زنامهـا النظـر،   «: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٣
واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل زناها اخلطى، والقلب يهـوى ويـتمىن    ،واألذنان زنامها االستماع

  .)٦( »بهويصدق ذلك الفرج ويكذ

  .)١( »وليست لك اآلخرة فإن لك األوىل ،ال تتبع النظرة النظرة ،يا علي«: لعلي لى اهللا عليه وسلمصقوله  -٤

                                         
  .٣١ -١٠اآليتان : سورة النور) ١(
  .٢٢٢، ص١٢ج: ، أيضا اجلامع ألحكام القرآن القرطيب٣٧٧، ص٣ج: اجلامع القرآن البن العريب) ٢(
  .٢٢٣، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٣(
  .٣٨٠، ص٣ج: أحكام القرآن البن عريب: ، أيضا٢٢٧، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٤(
بـاب حتـرمي    -١٤٤، ص٧بريوت ج -دار الكتب العلمية -احملققة ١٩٩٩/ ١٤٢٠طبعة : السنن الكربى لإلمام أيب بكر بن على البيهقي) ٥(

  .النظر إىل األجنبيات من غري سبب مبيح
  .باب حترمي النظر إىل األجنبيات -١٤٣، ص٧ج: السنن الكربى للبيهقي) ٦(



 ٣٦

فأمرين أن أصرف بصري ، عن نظرة الفجأة صلى اهللا عليه وسلمسألت النيب : قال رضي اهللا عنهعن جرير  يما رو -٥
)٢(.   

   .)٣(فمن غض بصره أورثه اهللا احلالوة يف قلبه ، يس مسمومالنظر سهم من سهام إبل: جاء يف األثر -٦

فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها ، إذا أقبلت املرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها ملن ينظر إليها: وقال جماهد -٧
   .)٤(ملن ينظره 

* * *  

                                                                                                                                       
  .باب ما جاء يف نظرة الفجاءة -١٤٥، ص٧ج: قيالسنن الكربى للبيه) ١(
  .باب ما جاء يف نظرة الفجاءة -١٤٤، ص٧ج: السنن الكربى للبيهقي) ٢(
  .٢٢٧، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٣(
  .٢٢٧، ص١٢ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٤(



 ٣٧

  الفصل الثالث
  ما يباح من الزينة وما حيرم 

   .واجلسد أيضا، )١(وهى ما حتاوله املرأة والرجل يف حتسني خلقتهما كالثياب واحللي  ،كتسبةالزينة امل: ونقصد بالزينة هنا

وعن حكم اسـتعمال  ، وعن حكم احمللى بالنقدين، وىف حديثنا عن الزينة سنتحدث عن حكم التختم بالذهب والفضة
   .وعن حكم تزيني اجلسد عن طريق الوصل والوشم والتفليج، أواين الذهب والفضة

  : وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إىل مبحثني

  . التزين بالذهب والفضة: املبحث األول
  .التزين عن طريق الوصل والوشم والنمص والتفليج: املبحث الثاين

* * *  

                                         
  .٢٣٠ -٢٢٩اجلامع ألحكام القرآن ج ص) ١(



 ٣٨

  املبحث األول
  التزين بالذهب والفضة 

وعن حكم ، لى بأحدمهاوعن حكم احمل، ويف حديثنا عن التزين بالذهب والفضة سنتحدث عن التختم بالذهب والفضة
   .األواين املتخذة منهما

  : سنقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب، ومن أجل توضيح ذلك

  . التختم الذهب: املطلب األول
  . التختم بالفضة: املطلب الثاين

  . حكم احمللى بالذهب والفضة: املطلب الثالث
  . لفضةحكم استعمال األواين املتخذة من الذهب وا: املطلب الرابع

* * *  



 ٣٩

  املطلب األول
  هبحكم التختم بالذ
   .)١(التختم بالذهب حرام على الرجال حالل للنساء بإمجاع العلماء 

  : والدليل على ذلك
فصنع ، ا من ذهب فكان جيعل فصه يف باطن كفه إذا لبسهاصطنع خامتً صلى اهللا عليه وسلمما روى أن رسول اهللا  -١
واهللا ال : فرمى به مث قـال  ،إين كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه من داخل«: رتعه فقالمث إنه جلس على املنرب ف، الناس

٢(فنبذ الناس خواتيمهم  »األبسه أبد(.   

، إباحة ذلك حني لبسه له ييقتض »ا من ذهبكان يلبس خامتً صلى اهللا عليه وسلمإن رسول اهللا «فالقول يف احلديث 
فنبذ الناس خواتيمهم الذهب اليت كانوا اختذوها حال اإلباحة  »اواهللا ال ألبسه أبد«: المث ورد نسخ إباحته بتحرميه فنبذه وق

  .)٤(واملنسوخ ال حيل العمل به  .واحلكم باإلباحة منسوخ، )٣(

 :ا من ذهب يف يد رجل فرتعه وطرحه وقـال رأى خامتً صلى اهللا عليه وسلمعن ابن عباس أن رسول اهللا  يما رو -٢
  .)٥( »مجرة من نار فيجعلها يف يدهيعمد أحدكم إىل «

  .)٦(عن التختم بالذهب صلى اهللا عليه وسلمى : قال رضي اهللا عنهعن علي  يما رو -٣

  .)٧( »وأحل لنسائهم ،حرم لباس احلرير والذهب على ذكور أميت«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٤

ا ا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبأخذ حرير ه وسلمصلى اهللا عليإن رسول اهللا : أنه قال رضي اهللا عنهعن علي  يما رو -٥
  .)٨( »إن هذين حرام على ذكور أميت«: فجعله يف مشاله مث قال

  .)٩(»أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها«: صلى اهللا عليه وسلمقوله  -٦

*** 

                                         
  .٣٥٧ -٣٥٦ص: ٢ج: ، وأيضا حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين٣٩٣، ص٨ج: الرب االستذكار البن عبد) ١(
  .باب حترمي خامت الذهب على الرجال -٥٧، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
  .٣٦٩، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٣(
  .٣٦٩، ص٩ج: االستذكار البن عبد الرب) ٤(
  .اب حترمي خامت الذهب على الرجالب -٥٦، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .باب النهي عن خامت الذهب -٤١١، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٦(
  .باب ما جاء يف احلرير والذهب -٥، ص٤ج: سنن الترمذي) ٧(
  .باب حترمي الذهب على الرجال -١١٨، ص٨ج: سنن النسائي) ٨(
  .باب حترمي الذهب على الرجال -١١٨، ص٨ج: سنن النسائي) ٩(



 ٤٠

  املطلب الثاين
 حكم التختم بالفضة  

   .ألنه إذا جاز هلا أن تتختم بالذهب فبالفضة من باب أوىل ؛ال خالف يف جواز التختم بالفضة للمرأة

   .)١(وبالنسبة للرجل فيجوز له التختم بالفضة 

لبس خامت فضة فيه فص حبشي كان جيعل  صلى اهللا عليه وسلمعن أنس بن مالك أن رسول اهللا  يما رو :ودليل ذلك
بكر مث يف يـد عمـر مث يف    مث كان بعده يف يد أيب، مات إىل أن صلى اهللا عليه وسلمواستمر يف يده  )٢(فصه يف بطن كفه 

   .)٣(عثمان مث وقع منه يف بئر أريس ومل يوجد

  : شروط اخلامت للرجال
  : ا هيوإذا قلنا جبواز ختتم الرجل بالفضة إال أنه لذلك شروطً

   .)٤(ا حراما وتفاخرألن لبسه تعجب ؛صلى اهللا عليه وسلمأن يكون بقصد االقتداء بالنيب  -١

 .فإن كان أكثر من درمهني فال جيوز، أن يكون وزنه درمهني فأقل -٢

٣- فإن تعدد فال جيوز ولو كان وزن املتعدد درمهني فأقل، اأن يكون متحد.  

  .ا وبعضه فضةبأن يكون بعضه ذهب ،أال يكون فيه ذهب -٤

٥(أقل فال حيرم بل يكره إال إذا قل الذهب عن الفضة بأن كان الثلث ف، ا وبعضه فضة فيحرمفإن كان بعضه ذهب(.   

حيـث  ، صلى اهللا عليه وسلمألنه وضعه يف اليسرى هو آخر فعله  ؛ويندب يف خامت الفضة لبسه يف خنصر اليد اليسرى
ا للتيامن يف تناوله فهو يأخذه بيمينه وجيعله وأيض، )٦(كان يتختم يف يساره، صلى اهللا عليه وسلمابن عمر أن النيب  عن يرو

   .)٨(وألن كونه باليسار أبعد عن اإلعجاب  ؛)٧(ستطيع حتويله عند االستنجاء يف يساره في

   .)٩(واالقتداء به حسن ، صلى اهللا عليه وسلمألن بذلك أتت السنة عنه  ؛ويندب جعل فصه مما يلي الكف

أنس بـن مالـك أن    عن يفقد رو، صلى اهللا عليه وسلماقتداء بالنيب ، )١٠( تعاىلوال بأس أن ينقش يف اخلامت اسم اهللا 
   .)١(حممد رسول اهللا : ا من فضة له فص حبشي ونقشهاختذ خامتً صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

                                         
  .٣٥٨، ص٢ج: ية الصعيدي على كفاية الطالب الرباينحاش) ١(
  .باب من جعل فص خامته مما يلي كفه -٥١٢، ص٤ج: سنن ابن ماجة) ٢(
  .٤٠٥، ص٢ج: الفواكه الدواين) ٣(
  .٤٠٤، ص٢ج: الفواكه الدواين) ٤(
  .٦٤/ ٦٣ص ،١ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري: ، أيضا٢٥ -٢٤، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ٥(
  .باب التختم يف اليمني أو اليسار -٨٨، ص٤ج: سنن أيب داود) ٦(
  .٣٦٠، ص٢ج: ، أيضا حاشية الصعيدي على كفاية الطالب٤٠٥، ص٢ج: الفواكه الدواين) ٧(
  .٢٥، ص١ج: بلغة السالك) ٨(
  .٣٦٠، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب) ٩(
  .٣٧٠، ص٩ج: املنتقى للباجي) ١٠(



 ٤١

  :حكم التختم باحلديد 
   .)٢(يكره التختم باحلديد للنساء والرجال على املشهور يف املذهب 

   .)٣(ويلحق باحلديد النحاس والرصاص وحنومها 

يل أرى عليـك   مـا «: وعليه خامت من حديد فقال صلى اهللا عليه وسلمجاء إىل النيب  أن رجالً يما رو :ودليل ذلك
يل  ما«: فقال -نوع من النحاس يشبه الذهب كانوا يتخذون منه األصنام- مث جاء وعليه خامت شبه، حلبة أهل النار فطرحه

   .)٤( »قرِن وم«: من أي شيء أختذه ؟ قال ،يا رسول اهللا: قال، أجد منك ريح األصنام فطرحه

ألنه مما يتزين به أهل النار وهم الكفار فإن سالسلهم وأغالهلـم يف   ؛عن التختم باحلديد صلى اهللا عليه وسلموإمنا ى 
   .)٥(النار من احلديد 

* * *  

                                                                                                                                       
  .باب نقش اخلامت -٥١١، ص٤ج: ن ابن ماجةسن) ١(
  .٢٥٧، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٢(
  .٢٥، ص١ج: بلغة السالك ألقرب املسالك) ٣(
  .باب مقدار ما جيعل يف اخلامت من الفضة -١٢٦، ص٨ج: سنن النسائي) ٤(
  .٣٥٧، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٥(



 ٤٢

  املطلب الثالث 
  حكم احمللى بالذهب والفضة 

وأوىل يف احلرمة احللي نفسـه  ، اا أو زرا أو طرزجحيرم على الذكر استعمال احمللى بأحد النقدين الذهب أو الفضة نس
   .)١(ة بولو آلة حرب كخنجر وسكني وحر، كأساور وسالسل وحزام

   .)٢(أو للتجارة فيه فهذا جائز ، يتزوجها بالذهب والفضة للعاقبة أو لزوجة مثالً وأما اقتناء احمللى
  : يمن استعمال احمللى بأحد النقدين احملرم ما يل تثىنسلكن ي

ألنه إذا رئي كذلك عظم هو ، ا للعدوألنه فيه إرهاب ؛ا للرجلفإنه جيوز حتليته بالذهب أو الفضة أو ما مع: السيف -١
   .)٣(وصاحبه يف عني العدو 

صلى سيف رسول اهللا  -مقبض–كانت قبيعة : عن أنس قال يما رو: ويدل على جواز حتلية السيف بالذهب والفضة
  .)٤(فضة  اهللا عليه وسلم

وأما ، وحمل اجلواز إمنا هو بالنسبة لسيف الرجل .وجيوز حتلية السيف اتصلت احللية به كقبضته أو انفصلت عنه كغمده
 هق بالسيف غريحلوال ي .)٦(أما غريه فيحرم ، إذا كان جياهد به: وحمل اجلواز أيضا .)٥(سيف املرأة فيحرم حتليته ولو جاهدت 

  .ها لورود النص يف السيف فقطإذ حيرم حتليت، من آالت احلرب
وهذا خبالف حتليته مـن   .ا لشأنها تعظيمفال حيرم حتلية جلده من خارج بالذهب أو الفضة أو ما مع: املصحف -٢

  .أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك فإن ذلك مكروه ألنه يشغل القارئ عن التدبر، أو كتابته، داخل جلده
ف بتساوي فيه حوالقول جبواز حتلية املص .)٧(ا أو غريمها ا أو حديثًفقه، فيحرم حتليتهوأما غري املصحف من سائر الكتب 

  .الرجل واملرأة
عن عبد الرمحن بـن   يما رو: ويدل على جواز ذلك .)٨(جيوز اختاذ األنف من الذهب أو الفضة إذا قطع : األنف -٣

صلى اهللا عليه فأمره النيب  ،ق فأننت عليهرِا من واختذ أنفًف -اسم موقعة -طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكالم 
  .)٩(ا من ذهب فاختذ أنفً وسلم

  .)١٠(اجلنس الصادق بالواحد واملتعدد : ربط سن ختلخل أو سقط بشريط من ذهب أو فضة واملراد بالسن -٤
* * *  

                                         
  .٢٤، ص١ج: لغة السالكب) ١(
  .٦٢، ص١ج: حاشية الدسوقي) ٢(
  .٣٥٩، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٣(
  .باب يف السيف حيلى -٣١، ص٣ج: سنن أيب داود) ٤(
  .٣٥٩، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٥(
  .٣٥٩، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٦(
  .٤٠٤، ص٢ج: ، أيضا الفواكه الدواين٢٤، ص١ج: ، أيضا بلغة السالك٦٣، ص١ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري) ٧(
  .٢٥، ص١ج: ، أيضا بلغة السالك٢٦٨، ص١٣ج: الذخرية للقرايف) ٨(
  .باب ما جاء يف ربط األسنان بالذهب -٨٩، ص٤ج: سنن أيب داود) ٩(
  .٢٤، ص١ج: ، أيضا بلغة السالك٦٣، ص١ج: الكبريحاشية الدسوقي على الشرح ) ١٠(



 ٤٣

  املطلب الرابع 
  حكم استعمال أواين الذهب والفضة 

مبعىن أنه ال جيوز فيه أكل وال شرب وال طـبخ وال  ، ستعمال إناء مصنوع من ذهب أو فضةحيرم على الرجل واملرأة ا
   .طهارة وإن صحت الصالة

  .)١(وفتحها حرام  ،وسد الذرائع واجب ،ألنه ذريعة لالستعمال ؛ادخاره ولو لعقابة الدهر :أي ،وكذلك حيرم اقتناؤه

  : لفضةع استعمال األواين املصنوعة من الذهب أو انودليل م

الذي يشـرب يف  «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلمزوج النيب  ي عن أم سلمةما رو -١
٢( »اآنية الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار(.   

وال تشربوا  ،ال تلبسوا احلرير وال الديباج«: يقول صلى اهللا عليه وسلممسعت النيب : عن حذيفة أنه قال يما رو -٢
  .)٣( »وال تأكلوا يف صحافها فإا هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة، ية الذهب والفضةيف آن

واألكل مبلعقة مـن  ، ففي هذه األحاديث داللة على حرمة استعمال الذهب والفضة يف األكل والشرب والطهارة -٣
   .)٤(ال فرق يف ذلك بني رجل وامرأة ، وحرمة الزينة ذه األواين واختاذها، أحدمها

وملا فيه  )٥(التشبه يف ذلك باألعاجم واألكاسرة املتكربين املتجربين  هو: عن استعمال أواين الذهب والفضة يعلة النهو
   .)٦(من السرف 

  : فاختلف الفقهاء يف ذلك، ظاهره بنحاس أو رصاص وحنوه كان اإلناء املصنوع من الذهب مغشىإذا  وأما

   .ا لباطنهظروهو الراجح ن ،جواز استعماله موقيل بعد 

 ٧( هلظاهر اوقيل جيوز نظر(.   

ليق: ا من النحاس وحنوه وطلي ظاهره بذهب أو فضة فاختلفواوأما إذا كان اإلناء مصنوع :وقيل، لظاهره اال جيوز نظر :
٨( هلباطن اجيوز نظر(.  

***  

                                         
  .٢٥، ص١ج: بلغة السالك: ، أيضا٤٥٤، ص٣ج: ، أيضا املقدمات البن رشد٦٤، ص١ج: حاشية الدسوقي) ١(
  .باب حترمي استعمال أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه -٢٤، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٢(
  .باب حترمي استعمال أواين الذهب والفضة -٣٢، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
  .٣٣٥، ص٩ج: ، أيضا املنتقى للباجي٣٤١، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٤(
  .٤٥٤، ص٣ج: املقدمات البن رشد) ٥(
  .٣٣٥، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٦(
  .٢٥، ص١ج: ، أيضا بلغة السالك٦٤، ص١حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج) ٧(
  .٦٤، ص١حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج )٨(



 ٤٤

  املبحث الثاين
  يج لالتزين بالوصل والوشم والنمص والتف

  : سنقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالبويف حديثنا هذه األمور 

  . حكم وصل الشعر: املطلب األول
  . حكم الوشم: املطلب الثاين

  . حكم النمص: املطلب الثالث
  . حكم التفليج: املطلب الرابع

* * *  



 ٤٥

  املطلب األول 
  حكم وصل الشعر 

   .)١(ذهب املالكية إىل أنه حيرم على املرأة وصل الشعر 

  : وا إليه باآليتواستدلوا على ما ذهب
وأا مرضت فتمعط ، أن جارية من األنصار تزوجت -ارضي اهللا عنه-عن عائشة  هالبخاري يف صحيح يما رو -١

أن : وىف رواية ملسلم )٢( »لةصلعن اهللا الواصلة واملستو«: فقال صلى اهللا عليه وسلمشعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النيب 
عن ذلك  صلى اهللا عليه وسلمرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول اهللا جارية من األنصار تزوجت وأا م

وىف رواية أخرى ملسلم عن عائشة أيضا أن امرأة من األنصار زوجت ابنة هلا فاشتكت فتساقط ، )٣(فلعن الواصلة واملستوصلة 
: صلى اهللا عليه وسـلم فقال رسول اهللا  ؟عرهاأفأصل ش، إن زوجها يريدها: فقالت صلى اهللا عليه وسلمشعرها فأتت النيب 

  .)٤( »لعن الواصالت«

صلى اهللا عليه أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا  -ارضي اهللا عنه -بكر  عن أمساء بن أيب هوروى البخاري يف صحيح -٢
صلى ول اهللا إين أنكحت انبيت مث أصاا شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثين ا أفأصل رأسها؟ فسب رس: فقالت وسلم

  .)٥(الواصلة واملستوصلة اهللا عليه وسلم

  .)٦(الواصلة واملستوصلة  صلى اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا : وىف رواية أخرى للبخاري عن أمساء أيضا قالت

ا احلصبة ن ابنيت أصابتهإ ،يا رسول اهللا: فقالت صلى اهللا عليه وسلم سألت امرأة النيب: وىف رواية أخرى عنها أيضا قالت
  .)٧( »لعن اهللا الواصلة واملوصولة«: صل فيه؟ فقالأوإين زوجتها أف ،فتمرق شعرها

ـ  ،يا رسول اهللا: فقالت صلى اهللا عليه وسلمجاءت امرأة إىل النيب : ويف رواية ملسلم عنها أيضا قالت ا إن يل ابنة عريس
  .)٨(»لعن اهللا الواصلة واملستوصلة«: فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقال

لعـن اهللا الواصـلة   «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  -مارضي اهللا عنه -وروى البخاري عن ابن عمر  -٣
  .)٩( »والوامشة واملستومشة ،واملستوصلة

                                         
  .٣٦٧، ص٢، أيضا حاشية الصعيدي على كفاية الطالب ج٣٩٨القوانني الفقهية البن جزى، ص) ١(
  .باب وصل الشعر -٣٨٥، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٢(
  .باب وصل الشعر -٣٨٦، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٣(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٨٨، ص١٤ج: سلم بشرح النوويصحيح م) ٤(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٨٨، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .باب املوصولة -٣٨٧، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٦(
  .باب املوصولة -٣٩١، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٧(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٨٧، ص١٤ج: يح مسلم بشرح النوويصح) ٨(
  .باب املوصولة -٣٩١، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٩(



 ٤٦

وروى بالبخاري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج وهو على املنرب وهـو   -٤
ينهى عن مثل هـذه   صلى اهللا عليه وسلمأين علماؤكم ؟ مسعت رسول اهللا  :-ة من شعر من حرسوقد تناول فص -يقول 
  .)١(» إمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم«: ويقول

ما كنت : قدم معاوية املدينة آخر قدمة قدمها فأخرج كبة من شعر قال: وروى البخاري عن سعيد بن املسيب قال -٥
٢(يعىن الواصلة يف الشعر ، مساه الزور صلى اهللا عليه وسلمإن النيب ، غري اليهود ا يفعل هذاأرى أحد(.  

ألنه كذب وتغـيري   ؛يعىن الوصلة يف الشعر .)٣(بلغه فسماه الزور  صلى اهللا عليه وسلمإن رسول اهللا : ويف لفظ مسلم
  .)٤(الكذب والباطل : والزور، خللق اهللا

وجاء : قال، وإن نيب اهللا ى عن الزور، سوء يإنكم قد أحدثتم زِ: معاوية قال ذات يومأن : وىف رواية ملسلم عنه أيضا
  .)٥(يعىن ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق : قال قتادة، أال وهذا الزور: قال معاوية، رجل بعصا على رأسها خرقة

  .)٦(» لوامشة واملستومشةوا ،لعن اهللا الواصلة واملستوصلة«: هريرة قال وروى البخاري عن أيب -٦

أن تصل املرأة برأسـها   صلى اهللا عليه وسلمزجر النيب : الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول وروى مسلم عن أيب -٧
  .)٧(ا شيئً

 هـي : واملستوصلة .ر أخرى لتكثر به شعر املرأةعالواصلة يف األحاديث هي اليت تصل شعر امرأة بش: وجه االستدالل
   .)٨( ةموصول :ويقال هلا، اليت تطلب أن يفعل ا ذلك

وداللة اللعن على التحرمي مـن أقـوى   ، ألن اللعن ال يكون إال على أمر حمرم ؛وتدل األحاديث على أن الوصل حرام
   .)٩(بل تعترب عند البعض عالمة من عالمات الكبرية ، الدالالت

   .)١٠(ر من املعاصي الكبائر يلعن فاعلهوىف األحاديث أن وصل الشع: مسلم »صحيح«جاء يف 

  : حكم الوصل بشعر اآلدمي
   .)١١(إىل القول بتحرمي وصل شعر املرأة بشعر آدمي بقصد التجميل والتحسني  -كما قلنا-ذهب املالكية 

                                         
  .باب وصل الشعر -٣٨٦ص -١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
  .باب وصل الشعر -٣٨٧، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٢(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٩٢، ص١٤ج: م بشرح النوويصحيح مسل) ٣(
  .٣٩١، ص٤ج: شرح الزرقاين على املوطأ) ٤(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٩٢، ص١٠ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .باب وصل الشعر -٣٨٦، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٦(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٩١، ص١٠ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٧(
طبعـة مصـطفى    -١٩٦٠/ ١٣٧٩الطبعة الرابعة  -سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام لإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين) ٨(

  .٣٨٨، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ، أيضا١٤٤، ص٣احلليب مبصر ج
  .٣٩٠، ص١٠ج: صحيح البخاريفتح الباري بشرح ) ٩(
  .٨٨، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ١٠(
  .٣٩٤، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ١١(



 ٤٧

  : حكم الوصل بغري شعر اآلدمي
   .)١(رامدمي من صوف وشعر حيوان ووبر حذهب املالكية إىل القول بأن الوصل بشعر غري اآل

وذلك لعموم األحاديث السابقة وخباصة حديث  )٢(وال ينبغي أن تصل املرأة شعرها بشعر وال غريه : يقول اإلمام مالك
، )٤(ري للخلق كالصلة بالشعر غوألنه صلة للشعر م )٣( »اأن تصل املرأة بشعرها شيئً صلى اهللا عليه وسلمزجر النيب « :جابر

   .)٥(أي هو يف معىن وصله بالشعر

   :ال يشبه الشعر ما

ألنه ليس بوصل  ؛فليس مبنهي عنه، استثىن املالكية من ذلك ربط الشعر باخلرق وخيوط احلرير امللونة مما ال يشبه الشعر
وال يدخل : ويقول القرطيب .)٦(وتربط للوقاية  ،وجتعلها املرأة يف قفاها ،وال بأس باخلرق: يقول مالك، وال يف مقصود الوصل

  .)٧(ما ربط منه خبيوط احلرير امللونة على وجه الزينة والتجميل  ييف النه

، إليه من تدليس بتغيري خلـق اهللا  يذهب املالكية إىل القول بأن املعىن ألجله حرم الوصل هو ما يؤد :علة حترمي الوصل
كمن يكون شعرها قصريا فتطوله أو تغزره بشعر غريهاا أو حقري، ٨(قته خلل افكل ذلك يعترب تغيري(.   

* * *  

                                         
  .٣٩٥، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ١(
  .٣٩٥، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٢(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٩١، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٣(
  .٣٩٦، ص٩ج: ملنتقى للباجيا) ٤(
  .٣٩٤، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٥(
  .٣٩٦، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٦(
  .٣٩٤، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٧(
أيضـا  ، ١٧٢٥، ص٣، أيضا املعونة على مذهب عامل املدينة، ج٤٥٩، ص٣ج: ، أيضا املقدمات البن رشد٣٩٥، ص٩ج: املنتقى للباجي) ٨(

  .٣٧٩، ص٢ج: شرح زروق على رسالة ابن أيب زيد



 ٤٨

  املطلب الثاين
  حكم الوشم 

   .)١(العالمة  :يعىن: الوشم يف اللغة

أنه يغرز العضو بإبرة حىت يسيل الدم مث حيشى موضع الغرز بالكحـل أو غـريه فيخضـر أو    : والوشم يف االصطالح
  .)٢(يزرق

   .)٣(وقد يكتب اسم احملبوب ا وقد حيصل دوائر وقد يفعل نقش، والوشم قد يكون يف اليد وغريها من اجلسد 

ه يوقد استدل املالكية على ما ذهبوا إل .)٤(ذهب املالكية إىل القول بتحرمي الوشم على الفاعلة واملفعول ا : حكم الوشم
  : باآليت

لعن اهللا الواصلة واملستوصلة «: قال صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  -مارضي اهللا عنه -عن ابن عمر  يما رو -١
   .)٥(» امشة واملستومشةوالو

٦(والوامشة واملستومشة ، أن رسول اهللا لعن الواصلة واملستوصلة: ملسلم وىف رواية(.  

 .)٧(»والوامشة واملستومشة، لعن اهللا الواصلة واملستوصلة«: هريرة أنه قال عن أيب يما رو -٢

صلى أنشدكم باهللا من مسع من النيب : فقال فقام، أتى عمر بامرأة تشم: هريرة أيضا قال وىف لفظ آخر للبخاري عن أيب
صلى ما مسعت؟ قال مسعت النيب : قال ،أنا مسعت ،يا أمري املؤمنني :فقمت فقلت: يف الوشم ؟ فقال أبو هريرة اهللا عليه وسلم
  .)٨( »ال تشمن وال تستومشن«: يقول اهللا عليه وسلم

  .)٩(والوامشة واملستومشة من غري داء  ،امصة واملتنمصةوالن، لعنت الواصلة واملستوصلة: عن ابن عباس قال يما رو -٣

املغـريات   ،لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن: عن عبد اهللا بن مسعود قال يما رو -٤
  .)١٠(وهو يف كتاب اهللا  صلى اهللا عليه وسلميل ال ألعن من لعن رسول اهللا  ما: مث قال .خلق اهللا

أن اللعن ال يكون إال على أمر حمرم فدلت األحاديث على أن الوشم حرام كما يدل اللعن على أنه من  :لوجه االستدال
  .)١١(الكبائر 

                                         
  .٦٣٨، ص١٢ج: دار صادر بريوت -١٩٩٠/ ١٤١٠الطبعة األوىل : لسان العرب البن منظور األفريقي املصري) ١(
  .٣٩٢، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٢(
  .٣٨٥، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٣(
  .٤٥٨، ص٣ج: ، أيضا املقدمات البن رشد٣٩٨ص: القوانني الفقهية) ٤(
  .باب املوصولة -٣٩١، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٥(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٨٨، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٦(
  .باب وصل الشعر -٣٨٦، ١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٧(
  .باب املستوصلة -٣٩٣، ص١٠ج: بخاريفتح الباري بشرح صحيح ال) ٨(
  .باب صلة الشعر -٧٦، ص٤ج: سنن أيب داود) ٩(
  .باب املستوصلة -٣٩٣، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١٠(
  .٣٨٥، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ، أيضا١٤٤، ص٣ج: سبل السالم للصنعاين) ١١(



 ٤٩

 .)٢(ا فيه تبديل للخلقة وتغيري للهيئة وهو حرام وأيض، )١(ا ا وتدليسوعلة حترمي الوشم أنه فيه غرر :علة التحرمي

ا هو باقي يف اجلسم عن طريق الوخز باإلبر والتعذيب جلسم اإلنسان بال حاجة وال وهذه التغيري للخلقة إمنا يتم بإضافة م
  .)٣(ضرورة 

  .)٤( )ق اللَّهوُألضلَّنهم وُألمنِينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَألنعامِ وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْ(: تعاىلويف ذلك يقول اهللا 

الوشم كما قال ابن مسعود واحلسن البصري فيكون املعىن الذي ألجله حرم الوشم : )فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه(: فاملراد بقوله
   .)٥(هو تغيري خلق اهللا 

   .)٦(لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا : ويف ذلك أيضا يقول ابن مسعود

فال ، وبناء على أن املعىن الذي ألجله حرم الوشم هو التغيري خللق اهللا مبا هو باقي:  الوشم واخلضاب والتكحيلالفرق بني
   .عن الوشم يدخل يف النهي

٨(وخضاب اليدين والقدمني باحلناء )٧(ا كتكحيل العني باإلمثد تغيري اخللقة مبا ال يكون باقي(.   

* * *  

                                         
  .١٧٢٥ص ،٣ج: املعونة على مذهب عامل املدينة) ١(
  .٦٣٠، ص١ج: أحكام القرآن البن عريب) ٢(
  .٣٩٣، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٣(
  .١١٩اآلية : سورة النساء) ٤(
  .٣٩٢، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ٥(
  .باب املستومشة -٣٩٣، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٦(
  ).٦ص ٢٠٠٠/ ١٤٢١الوجيز إصدار جممع اللغة العربية طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم املعجم (معدن يكتحل به : اإلمثد) ٧(
  .٤٩٩، أيضا القوانني الفقهية ص٣٩٣، ص٩ج: ، أيضا املنتقى للباجي٣٩٣، ص٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج) ٨(



 ٥٠

  املطلب الثالث
  حكم النمص

   .)١(املالكية إىل القول بأنه حيرم على املرأة النمص  ذهب
   .)٢(املنتوف : والنميص، رقة الشعر ودقته) بفتح امليم(والنمص ، نتف الشعر) بسكون امليم(: والنمص

إن النماص خيتص بإزالة شـعر   :ويقال، ا لذلكهو إزالة شعر الوجه باملنقاش ويسمى املنقاش مناص :ويف االصطالح
   .)٣(ا ا حسنلترفيعهما أو تسويتهما حىت يصري رقيقً احلاجبني

   .)٤(وذهب املالكية إىل أن النماص احملرم هو نتف الشعر من الوجه 
الشعر من وجهها باملنماص وهو الذي يقلع الشعر ويقال هلا  تقلعاليت  ، وهيمتنمصة :واملتنمصات مجع: يقول القرطيب

   .النامصة
  : وا إليه باآليتواستدل املالكية على ما ذهب

تفلجات للحسن لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات وامل: عن عبد اهللا بن مسعود قال يما رو -١
، ما حديث بلغين عنك: فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأنته فقالت، املغريات خلق اهللا

   .سن املغريات خلق اهللاحمشات واملتنمصات واملتفلجات للأنك لعنت الوامشات واملستو
لقد قرأت مـا  : فقالت املرأة، وهو يف كتاب اهللا صلى اهللا عليه وسلميل ال ألعن من لعن رسول اهللا  وما: فقال عبد اهللا

  .بني لوحي املصحف فما وجدته
فقالت  )٥( )الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا وما آتاكُم(: قال اهللا عز وجل .ه لقد وجدتيهتيلئن كنت قرأ: فقال

ا فجاءت فدخلت على امرأة عبد اهللا فلم تر شيئً: قال .اذهيب فانظري: قال، ا من هذا على امرأتك اآلنفإين أرى شيئً: املرأة
  .)٦(أما لو كان ذلك مل جنامعها : فقال، اما رأيت شيئً: إليه فقالت

  .)٧(لعنت الواصلة واملستوصلة والنامصة واملتنمصة والوامشة واملستومشة من غري داء : ابن عباس قال عن يما رو -٢
واللعن ال يكون إال على شيء حمرم فدل ذلك على أن  ،لعن فاعلة النماص تعاىلأن اهللا : وجه االستدالل من احلديثني

  .)١٠(ومن الكبائر  )٩(للخلقة وتغيري للهيئة وهو حرام أنه تبديل : واملعىن الذي أجله حرم النماص )٨(النمص حرام 
* * * 

                                         
  .٣٦٧، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب) ١(
دار إحياء التراث اإلسـالمي بـريوت    -١٩٩٧/ ١٤١٧ -الطبعة األوىل: مة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآباديالقاموس احمليط للعال) ٢(

  .٨٥٩، ص١ج
  .٣٩٠، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ٣(
  .٤٩٩القوانني الفقهية البن جزي ص) ٤(
  .٧اآلية : سورة احلشر) ٥(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٩٠/ ٨٩، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٦(
  .باب صلة الشعر -٧٦، ص٤ج: سنن أيب داود) ٧(
  .١٤٤، ص٣ج: سبل السالم للصنعاين) ٨(
  .٦٣١، ص١ج: أحكام القرآن البن العريب) ٩(
  .٣٩٣، ص٥ج: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب) ١٠(



 ٥١

  املطلب الرابع
  حكم التفليج 

   .)١(باعد بينها  :أي ،من فلج األسنان: التفليج يف اللغة

، أن يفرج بني املتالصقني باملربد وحنوه :أي، هو برد األسنان مبربد وحنوه لتحديدها وحتسينها :والتفيلج يف االصطالح
فرمبا صنعته املرأة اليت تكون أسناا متالصـقة  ، ويستحسن من املرأة، تص عادة بالثنايا والرباعيات من األسنانوهو خم

   .)٢(ا تكون مفلجة األسنان ويذهب ذلك يف الكرب ألن الصغرية غالب ؛وقد تفعله الكبرية لتوهم أا صغرية، لتصري متفلجة

   .)٣(سن ويكون التفليج أيضا بإزالة ما طال يف ال

  : حكم التفليج 
: ومنها حديث عبد اهللا بن مسعود ،ودليل ذلك األحاديث الكثرية اليت ذكرنا )٤(ذهب املالكية إىل القول بتحرمي التفليج 

   .)٥(املغريات خلق اهللا  ،لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن

   .)٦(س وإظهار صغر السن بتغيري اخللقة األصلية هي التدلي :والعلة يف التحرمي

  : تعقيب
واختلف يف املعىن ، هذه األدلة اليت ذكرناها فيما خيتص بوصل الشعر والوشم والنمص والتفليج شهدت بلعن فاعلة ذلك

ه يف قولـه  يملشار إلألا من باب تغيري خلق اهللا ا: وقيل، ألا من باب التدليس والغرر: فقيل ،الذي ى ألجله كما ذكرنا
تغيري خلق اهللا هو الوشم وما جرى جمراه : ويقول ابن مسعود يف تفسري هذه اآلية، )٧( )وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه(: تعاىل

   .)٨(من التصنع للحسن 

ة أو نقصان التمـاس احلسـن   فهذه األحاديث تدل على أنه ال جيوز تغيري شيء من خلقة املرأة الذي خلقت عليه بزياد
ألن كل ذلك من باب  ؛أو أسنان طوال فقطعت أطرافها، أو كان هلا سن زائدة فأزالتها، سواء فلجت أسناا، هلزوج أو غري

   .)٩(تغيري خلق اهللا 

                                         
  .٣١١، ص١ج: القاموس احمليط) ١(
  .٣٨٥ -٣٨٤، ص١٠ج: ريفتح الباري بشرح صحيح البخا) ٢(
  .٣٦٨، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٣(
  .٤٩٩ -٤٩٨ص: القوانني الفقهية) ٤(
  .باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة -٨٩، ص١٤ج: صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(
  .٦٣١، ص١ج: أحكام القرآن البن العريب) ٦(
  .١١٩اآلية : سورة النساء) ٧(
، أيضـا تفسـري الطـربي    ٢٢٣، ص١١ج: دار إحياء التراث العريب بريوت -١٩٩٩/ ١٤٢٠الطبعة الثالثة :  الكبري للفخر الرازيالتفسري) ٨(

دار الكتب العلميـة، بـريوت    -١٩٩٩/ ١٤٢٠الطبعة الثانية،  -املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر حممد بن جرير الطربي
  .وما بعدها ٢٨١، ص٤ج

  .٣٩٣، ص٥امع ألحكام القرآن للقرطيب جاجل) ٩(



 ٥٢

فيها  األحاديث ومن لعن هذه األفعال كلها أا من احملرمات املنهي عنها على كل حال ملا الذي يظهر من: وحنن نقول
   .والتدليس على الغري، ري خللق اهللايالتغ من

   .ا على الغالب من األحوال فقطألن اللعن انصب على النساء جري ؛والتحرمي يشمل الرجال أيضا

   .وإال فكل تغيري خللق اهللا فهو حرام سواء كان ذلك من رجل أو امرأة

وكذلك أخـذ   ،به التزين للزوج أو العالج ال شيء فيه اولكن حنن نرى أن اإلقدام على هذه األفعال إن كان مقصود
   .الشعر من الوجه للتحسن للزوج فال بأس به كذلك إذ ال تدليس هنا

  : ومما يؤيد وجهة نظرنا
ق عن امرأتـه أنـه   القد أخرج الطربي عن طريق أيب إسح: بن حجر يف فتح الباري حيث يقولاما أورد احلافظ  -١

أميطـي عنـك األذى مـا    : فقالت، املرأة حتف جبينها لزوجها: عجبها اجلمال فقالتدخلت على عائشة وكانت شابة ي
   .)١(استطعت

توصل ذه األفعال إىل الزنـا  توذلك ألن املرأة : قال »لعن اهللا الواصلة واملستوصلة« :ما قاله احلسن عن حديث -٢
)٢(.  

  .ال شيء يف ذلكعالج ف ومعىن هذا أا إن مل ترد الزنا بل أرادت التزين لزوجها أو

الوصل والتفليج وغريه لعالج أو عيب يف السن  :أي ،فلو احتيج إليه: كفاية الطالب جاء يف حاشية الصعيدي على -٣
  .)٣(فال بأس 

إال أنه تدليس على الزوج  »لعن اهللا الوامشة واملستومشة«مل أر للفقهاء يف تعليل هذا احلديث : يقول الشهاب القرايف -٤
  .لتكثري الصداق

فـإن التغـيري    ،ويشكل ذلك إذا كانوا عاملني به فإنه ليس فيه تدليس وما يف احلديث من تغيري خلق اهللا مل أفهم معناه
  .)٤(للجمال غري منكر يف الشرع كاخلتان وقص الظفر والشعر وصبغ الشعر وغري ذلك 

ما هو زينة هلا كاملتوىف عنها واملفقود  حيمل ما يف احلديث على املرأة املهنية عن استعمال: وجاء يف الفواكه الدواين -٥
 .زوجها

ا عنه أال ترى أن خصال الفطرة كاحلنان وقـص األظـافر   ليس كل تغيري منهي: وال يقال فيه تغيري خللق اهللا ألنا نقول
  .)٥(والشعر وغريها من خصاء مباح األكل من احليوان وغري ذلك جائزة 

                                         
  .٣٩١، ص١٠ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ١(
  .٢٢٣، ص١١ج: تفسري الفخر الرازي) ٢(
  .٣٦٨، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب) ٣(
  .٣٦٨، ص٢ج: حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباين) ٤(
  .٤١١، ص٢ج: الفواكه الدواين) ٥(



 ٥٣

تبيح  قد ا ملرض وإال جاز ألن الضروراتحرمة الوشم حيث ال تتعني طريقً حملينبغي أن : الدواين هوجاء يف الفواك -٦
  .)١(احملظورات 

ني لنا صحة ما ذهبنا إليه من أنه ينبغي أن تتقيد احلرمـة يف هـذه   بوبالنظر إىل هذه النصوص اليت ذكرناها ونقلناها يت
ا على الرجل حىت يقدم على الزواج منها أو فعلته يقصد دليساألفعال اليت جاءت األحاديث بالنهى عنها مبا إذا ما فعلته املرأة ت

ا لزوجها أو بقصد العالج لشيء يؤملها فال شيء يف ذلكالتربج والتزين للرجال األجانب أما يف غري ذلك كما إذا فعلته تزين.  

* * *  

                                         
  .٤١١، ص٢ج: اكه الدواينالفو) ١(



 ٥٤

  اخلامتة
قع الفساد ووكانت املرأة عورة لت ،ادتبني لنا من خالل البحث أن العورة هي يف األصل كل ما يتوقع منه ضرر وفس -١

   .من رؤيتها

٢- فـإن تـرك   ، ا على السترةتبني لنا من خالل البحث أن ستر العورة شرط يف صحة الصالة إذا كان الشخص قادر
  .الستر مع القدرة فإنه يطالب بإعادة الصالة

أو علـى  ، فضل له تغطية سائر جسدهإال أنه من األ، تبني لنا أن عورة الرجل يف الصالة هي ما بني سرته وركبتيه -٣
  .مع كشفها يعىن أنه يكره له أن يصلمب، األقل أن يستر أكتافه

وعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله بناء ، وعورة الرجل خارج الصالة مع رجل مثله هي ما بني السرة والركبة
  .على الرأي املشهور يف املذهب وحيرم كشفه

  .أن له أن ينظر إىل مجيع جسد زوجته ويدخل يف ذلك الفرج على املعتمد يف املذهبوعورة الرجل مع زوجته 

وهذا معناه أنه جيوز للمرأة أن تنظر من حمرمها مجيع البـدن  ، بني السرة والركبة وعورة الرجل مع املرأة احملرم له هي ما
  .لنظروهذا مقيد مبا إذا مل توجد شهوة وإال حرم ا، عدا ما بني السرة والركبة

، ظهور القدمني والذراعني والشـعر : واملراد باألطراف، وعورة الرجل مع املرأة األجنبية هي ما عدا الوجه واألطراف
  .وهذا مقيد مبا إذا مل توجد لذة وإال حرم، وهذا معناه أنه جيوز للمرأة أن تنظر من األجنيب الوجه واألطراف

ر جسدها أن يكون تويشترط يف سا، يع جسدها ما عدا الوجه والكفنيوتبني لنا أن عورة املرأة يف الصالة هي مج -٤
 .البشرة حتته ا حيث يظهروأال يكون شفافً، ا ال يصف العورةا متينكثيفً

جيوز للمرأة أن تنظر إىل املرأة ملـا   وعلى هذا ال، ركبةلالصالة مع امرأة مسلمة هي ما بني السرة وا جوعورة املرأة خار
  .بة أو أن متسهبني السرة واملرك

  .لئال تصف غري املسلمة لزوجها الكافر، وعورة املرأة مع املرأة غري املسلمة هي مجيع جسدها ما عدا الوجه والكفني

 .جيوز للمرأة أن تنظر إىل مجيع جسد زوجها مبا يف ذلك عورته املغلظة: وعورة املرأة مع زوجها

 ،وهو شامل لشعر الرأس والقدمني والذراعني، لوجه واألطرافاما عدا هي مجيع بدا  :وعورة املرأة مع رجل حمرم هلا
  .فليس له أن يرى ثديها وساقاها

  .ألن القصد مظنة االلتذاذ وهو ممنوع ؛للمرأة أن تتعمد كشف غري العورة إىل حمرمها رهويك

هذا جيوز لألجنيب املسلم النظر وعلى ، وعورة املرأة مع الرجل األجنيب املسلم هي مجيع جسدها ما عدا الوجه والكفني
 .ألن الشابة ال تؤمن الفتنة ا والتلذذ بالنظر إليها ؛لكن يكره إذا كانت شابة، لوجه املرأة األجنبية وكفيها

ا كما إذا أراد خطبتها أو كان طيب، ولكن إذا وجد سبب أو عذر يدعوه للنظر إليها فيجوز له النظر إليها من غري كراهة
  .ا ومل توجد طيبة مسلمةوأراد عالجه



 ٥٥

  . املسلم هي مجيع جسدها مبا يف ذلك الوجه والكفنيريوعورة املرأة مع األجنيب غ

فغري ما ى اهللا عنه من الثياب اليت يتزين ا ويتجمل بلباسها ، وتبني لنا أن اإلسالم حث على حسن اهليئة واللباس -٥
  .دهباهللا حيب أن يرى أثر نعمته على عألن و ؛مجيل حيب اجلمال تعاىلألن اهللا  ؛غري حرام

ـ ، ا للعورةأن يكون اللباس ساتر: وتبني لنا أن من شروط اللباس الشرعي -٦ ا وهذا الساتر يشترط فيه أن يكون كثيفً
اوأال يكون شفافً، ا ال يصف العورةمتينا حبيث يظهر ما حتته من بشرة ومن شروطه أيض :ا بالنسبة للرجال ملاأال يكون حرير 

  .فا ملا فيه من السروأيض، النساء دون الرجال يق بزيفيه من الفخر واخليالء ولكونه ثوب رفاهية وزينة فيل

ألن ذلك من التربج وإبداء الزينـة   ؛أال تلبس الرقيق من الثياب الذي يصف ما حتته: ومن شروطه أيضا بالنسبة للمرأة
  .يف داخل بيتها مع زوجها فهذا جائزأما ، وهذا يف حالة خروجها من بيتها، املنهي عنه

 .ألن ذلك ممنوع يف الشرع ؛أال يقصد به االفتخار والتكبري: ومن شروطه أيضا

أي أنه ينبغي على الرجل أال يلبس ثياب املـرأة  ، عدم تشبه كل من الرجل واملرأة باآلخر يف امللبس: ومن شروطه أيضا
وينبغي على املرأة أال تلبس ثياب الرجل اليت تعورف يف اتمع علـى أـا   ، اءاليت تعورف يف اتمع على أا خاصة بالنس

  .تعاىلومن خيالف ذلك يتعرض للعن من اهللا ، خاصة بالرجال

ما مل يكن يف لبس الرجل هلذه الثياب تشبه ، وتبني لنا أنه جيوز للرجل واملرأة لبس الثياب املصبوغة باأللوان املختلفة -٧
  .حرمإال بالنساء و

، معه الفتنة ك بقصد االلتذاذ أو خيشىوال من الرجل للمرأة إذا كان ذل، وتبني لنا أنه ال جيوز النظر من املرأة للرجل -٨
ا عن اآلخرال فارق يف ذلك بني ما إذا كان كل من املرأة والرجل أجنبي ،ا لآلخرأم كان كل منهما حمرم.  

وأنه جيوز للرجل أن يتختم بالفضـة  ، بإمجاع العلماء حالل للنساء وتبني لنا أن التختم بالذهب حرام على الرجال -٩
وأنه يكره التختم باحلديد والنحاس والرصـاص وحنوهـا للنسـاء    ، وفق شروط ذكرناها صلى اهللا عليه وسلمبالنيب  اقتداًء

  .ألنه مما يتزين به أهل النار ؛والرجال على املشهور يف املذهب

غـريه إال يف حالـة السـيف     أوا ا أو طرزل استعمال احمللى بالذهب والفضة نسجالرج ه حيرم علىنوتبني هلا أ -١٠
  .واملصحف وربط السن وفق الشروط اليت وضحناها يف البحث

مبعىن أنه ال جيوز فيـه أكـل وال   ، مصنوع من ذهب أو فضة ءوتبني لنا أنه حيرم على الرجل واملرأة استعمال إنا -١١
  .شرب وال طبخ وال طهارة

 .وسد الذرائع واجب وفتحها حرام ، ألنه ذريعة لالستعمال ؛الدهر لعاقبة وادخاره ول :أي ،حيرم اقتناؤهوكذلك 

ملا يف ذلك من تدليس وتغرير وتغـيري  ، وتبني لنا أنه حيرم على املرأة وصل الشعر بشعر آدمي أو بشعر غري آدمي -١٢
  .خللقته افكل ذلك يعترب تغيري، أو تغزره بشعر غريهاا فتطول له ا أو حقريكمن يكون شعرها قصريتعاىل، خللق اهللا 

ملا فيه ، بقصد الزينة والتجمل، نا أنه حيرم على واملرأة والرجل الوشم سواء كان يف يد أو غريها من اجلسدل وتبني -١٣
  .وملا فيه من تبديل للخلقة وتغيري للهيئة وهذا حرام، من الغرر والتدليس
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أما التغيري  .بدون حاجة وال ضرورة يف اجلسم عن طريق الوخز باإلبر مثالً م بإضافة ما هو باقٍة إمنا يتقوهذا التغيري للخل
ا يف اجلسم كتكحيل العني باإلمثد وخضاب اليدين والقدمني باحلناء فال يدخل يف النهيللخلقة مبا ال يكون باقي.  

واللعن ال يكون إال  ،لوجه حيث لعن اهللا فاعلهوتبني لنا أنه حيرم على املرأة والرجل النمص وهو نتف الشعر من ا -١٤
للخلقة وتغيري للهيئة وهو حرام ة النهي ملا فيه من تدليس وتبديلوعل .اعلى أمر حمرم شرع. 

أن يفرج بـني   :أي، وتبني لنا أنه حيرم على املرأة التفليج الذي هو برد األسنان مبربد وحنوه لتحديدها وحتسينها -١٥
وقد تفعله الكبرية لتـوهم أنـه   ، الذي رمبا تصنعه املرأة اليت تكون أسناا متالصقة لتصري متفلجة، وهاملتالصقني باملربد وحن

  .ا تكون مفلجة األسنان ويذهب ذلك يف الكربألن الصغرية غالب ؛صغرية

ا به وداإلقدام على هذه األفعال إن كان مقص والوصل والنمص والتفليج رأينا أنويف تعقيبنا على موضوع الوشم  -١٦
 منـهي  ريليس كل تغي: ألنا نقول ؛إنه تغيري خللق اهللا :وال يقال فيه ،إذ ال تدليس هنا، التزين للزوج أو للعالج فال شيء فيه

 أال ترى أن خصال الفطرة كاخلتان وقص األظافر والشعر وغريها جائز ؟ ، عنه

 . للجمال غري منكر يف الشرعريفالتغي

ا على مبا إذا فعلته املرأة تدليس عنها ألفعال اليت جاءت األحاديث بالنهيتتقيد احلرمة يف هذه اومعىن ما سبق أنه ينبغي أن 
ا للزوج وأما غري ذلك كما إذا فعلته تزين، أو فعلته بقصد التربج والزينة للرجال األجانب، الرجل حىت يقدم على الزواج منها

  .أو بقصد العالج لشيء يؤملها فال شيء يف ذلك

* * * 

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  .وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم موصلى الله
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  املراجع
  : القرآن الكرمي وتفسريه: أوالً

  . القرآن الكرمي -١

 . بكر حممد املعروف بابن العريب الطبعة األوىل دار الكتب العلمية بريوت أليب: أحكام القرآن -٢

 . مؤسسة املختار القاهرة: م الناشر٢٠٠٠الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي الطبعة األوىل  أليب: لعظيمتفسري القرآن ا -٣

/ ١٤٢٠جعفر حممد بن جرير الطربي الطبعة الثانية  أليب: تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن -٤
 . دار الكتب العلمية بريوت ١٩٩٩

 . دار إحياء التراث العريب بريوت: الناشر ١٩٩٩/ ١٤٢٠لرازي الطبعة الثالثة لإلمام الفخر ا: التفسري الكبري -٥

 . م١٩٨٧طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب : عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب أليب: اجلامع األحكام القرآن -٦

السنة النبوية الشريفة: اثاني : 
عمر  لإلمام أيب: ار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثاراالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقط -٧

 . دار الكتب العلمية بريوت ٢٠٠٠/ ١٤٢١يوسف بن عبد الرب القرطيب الطبعة األوىل 

لإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين الطبعة الرابعة : سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام -٨
 . يب مصرطبعة مصطفى احلل ١٣٧٩/١٩٦٠

 . دار الريان للتراث ١٩٨٨داود سليمان بن األشعث األزدي طبعة  لإلمام أيب: داود سنن أيب -٩

 . دار املعرفة بريوت ١٩٩٨عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين الطبعة األوىل  لإلمام أيب: سنن ابن ماجة -١٠

 . دار احلديث القاهرة ١٩٩٩/ ١٤١٩عيسى حممد بن عيسى بن سورة الطبعة األوىل  لإلمام أيب: سنن الترمذي -١١

 . احملققة دار الكتب العلمية بريوت ١٩٩٩/ ١٤٢٠البيهقي طبعة  يبكر بن عل لإلمام أيب: السنن الكربى -١٢

/ ١٤١٦اخلراساين بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي الطبعة الرابعة  يلإلمام عبد الرمحن بن عل: سنن النسائي -١٣
 . دار الكتب العلمية، بريوت ١٩٩٥

 . دار الفكر، بريوت ١٩٩٨/ ١٤١٩طبعة : ح الشيخ حممد بن عبد الباقي الزرقاين على موطأ مالكشر -١٤

م دار الكتب العلمية ٢٠٠٠/ ١٤٢١بن شرف النووي الشافعي، الطبعة األوىل  بشرح اإلمام حيىي: صحيح مسلم -١٥
 . بريوت

 . م دار الريان للتراث١٩٨٦/ ١٤٠٧البن حجر العسقالين الطبعة األوىل : بشرح صحيح البخاري: فتح الباري -١٦

دار  ١٩٩٩/ ١٤٢٠الوليد سليمان بن أيوب الباجي الطبعة األوىل احملققة  للقاضي أيب: املنتقى شرح موطأ مالك -١٧
 . الكتب العلمية بريوت
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الشوكاين الطبعة األوىل احملققة  يلإلمام حممد بن عل: ارينيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخ -١٨
 . الناشر دار احلديث القاهرة ٢٠٠٠/ ١٤٢١

 : الفقه املالكي: اثالثً
بكر بن حسن الكشناوي الطبعة األوىل  للشيخ أيب: أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك -١٩

 .دار الكتب العلمية بريوت ١٤١٦/١٩٩٥

 .دار ابن حزم بريوت ١٩٩٩ة األوىل للقاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي الطبع: اإلشراف على مسائل اخلالف -٢٠

للشيخ أمحد بن حممد الصاوي على الشرح الصغري الطبعة األخرية : بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب مالك -٢١
 . طبعة مصطفى احلليب مصر ١٩٥٢

اهب عبد اهللا حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق موجود امش مو التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل، أليب -٢٢
 . دار الفكر، بريوت ١٩٧٨اجلليل للحطاب الطبعة األوىل 

 . دار الغرب اإلسالمي بريوت ١٩٨٧: ١٤٠٨القاسم عبد اهللا اجلالب البصري الطبعة األوىل  أليب: التفريع -٢٣

دار  ١٩٩٩/ ١٤٢٠سعيد الربادعي حتقيق حممد األمني بن الشيخ الطبعة األوىل  أليب: التهذيب يف اختصار املدونة -٢٤
 . بحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث دولة اإلمارات العربية املتحدةال

للشيخ صاحل عبد السميع اآليب الطبعة الثانية : زيد القريواين الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب -٢٥
 . طبع مصطفى احلليب مصر ١٩٤٤

 ١٩٤٧عبد السميع اآليب األزهري الطبعة الثانية للشيخ صاحل بن : جواهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة خليل -٢٦
 . مطبعة مصطفى احلليب مصر

 ١٩٣٨/ ١٣٥٧زيد القريواين طبعة  الصعيدي على شرح كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب يحاشية الشيخ عل -٢٧
 . مطبعة مصطفى احلليب مصر

امش شرح اخلرشي الطبعة الثانية على شرح اخلرشي على خمتصر خليل، موجودة  يالعدو يحاشية الشيخ عل -٢٨
 . دار صادر بريوت ١٣١٧

 . لسيدي أمحد الدردير دار الفكر بريوت: حاشية الشيخ حممد عرفة الدسوقي على الشرح الكبري -٢٩

 . موجودة امش شرح الزرقاين دار الفكر بريوت: حاشية الشيخ حممد البناين على شرح الزرقاين -٣٠

 . دار الغرب اإلسالمي بريوت ١٩٩٤يس القرايف الطبعة األوىل احملققة لشهاب الدين أمحد بن إدر: الذخرية -٣١

 ١٩٩٤للشيخ السيد عثمان بن حسني برى اجلعلي املالكي الطبعة األوىل : سراج السالك شرح أسهل املسالك -٣٢
 . دار صادر بريوت

 . للشيخ حممد عليش دار صادر بريوت: شرح منح اجلليل على خمتصر خليل -٣٣
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 . اقي الزرقاين على خمتصر خليل دار الفكر بريوتشرح سيدي عبد الب -٣٤

 . دار صادر بريوت ١٣١٧عبد اهللا حممد اخلرشي على خمتصر خليل الطبعة الثانية  شرح سيدي أيب -٣٥

 . املطبعة اخلريية مبصر ١٣٤٢للعامة سيدي حممد بن حممد األمري املالكي الطبعة األوىل : شرح جمموع األمري -٣٦

مطبعة  ١٩١٤زيد القريواين طبعة  ى الفاسي املعروف بزروق على رسالة ابن أيبأمحد بن عيس: شرح العالمة -٣٧
 . مصر. اجلمالية

. طبعة اجلمالية ١٩١٤زيد القريواين طبعة  التنوخي على رسالة ابن أيب يشرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناج -٣٨
 . مصر

زيد القريواين الطبعة  لكي شرح رسالة ابن أيبللشيخ أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي املا: الدواين الفواكه -٣٩
 . مطبعة مصطفى احلليب مصر ١٩٥٥الثالثة 

 ١٩٥٥لإلمام حممد بن أمحد بن جزي املالكي الطبعة الثالثة : قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية -٤٠
 . مطبعة مصطفى احلليب مصر

دار الكتب العلمية  ١٩٨٧بن عبد الرب القرطيب الطبعة األوىل  عمرو يوسف أليب: الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -٤١
 . بريوت

 . رواية اإلمام سحنون عن ابن القاسم عن مالك دار الفكر بريوت: املدونة الكربى -٤٢

 . دار الفكر بريوت ١٩٩٩اإلمام مالك للقاضي عبد الوهاب البغدادي طبعة : املعونة على مذهب عامل املدينة -٤٣

 . دار الغرب اإلسالمي بريوت ١٩٨٨حتقيق حممد حجي الطبعة األوىل : القرطيب رشد البن: املقدمات املمهدات -٤٤

دار  ١٩٧٨/ ١٣٩٨للشيخ حممد بن عبد الرمحن املغريب باخلطاب على خمتصر خليل الطبعة الثانية : مواهب اجلليل -٤٥
 . الفكر بريوت

كتب اللغة: ارابع : 
دار إحياء التراث  ١٤١٧/١٩٩٧يعقوب الفريوزآبادي الطبعة األوىل  للعالمة جمد الدين حممد بن: القاموس احمليط -٤٦

 . اإلسالمي، بريوت

 . دار صادر، بريوت ١٩٩٠/ ١٤١٠ور األفريقي املصري الطبعة األوىل نظالبن م: لسان العرب -٤٧

 . دار احلديث القاهرة ٢٠٠٠/ ١٤٢١بكر الرازي الطبعة األوىل  حملمد بن أيب: خمتار الصحاح -٤٨

 . دار احلديث القاهرة ٢٠٠٠/ ١٤٢١للعالمة أمحد بن الفيومي املقري الطبعة األوىل : نرياملصباح امل -٤٩

 ١٩٨٠فارس بن زكريا حتقيق عبد السالم حممد هارون الطبعة الثالثة  ناحلسن أمحد ب أليب: معجم مقاييس اللغة -٥٠
 .مطبعة مصطفى احلليب مصر

 .م٢٠٠٠/ ١٤٢١بوزارة التربية والتعليم إصدار جممع اللغة العربية طبعة خاصة : املعجم الوجيز -٥١
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  حكم الوصل بشعر غري اآلدمي  

  حكم الوصل مبا ال يشبه الشعر 

  حكم الوشم: املطلب الثاين

  حكم النمص: املطلب الثالث

  حكم التفليج: املطلب الرابع

  التعقيب* 

  اخلامتة* 

  راجعامل* 

 الفهارس* 
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